
 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
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ค าน า 

 
                  รายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบรหิารจดัการศกึษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ไดด้ าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและเปน็ระบบ ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้จดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบ่งการประเมินเป็น ๓ ด้าน คือ  
 

๑. ดา้นคณุภาพผู้เรียน  
๒. ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการของผูบ้รหิารสถานศึกษา   
๓. ดา้นการะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
 

                  ผลการวิเคราะห ์จุดเดน่ จดุที่ควรพัฒนา และได้ระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจดัการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ให้ตน้สังกัดและ
สาธารณชนไดร้ับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรบัการประเมนิคุณภาพภายนอก ต่อไป                       
 
 
 
 
                              (ลงชื่อ)  
 
                                                   (นายประสาน โชติมน) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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รายงานประจ าปขีองสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียน บ้านไร่พิทยาคม ที่ตั้ง ๑๐๒ หมู่ ๗ ต าบล บ้านไร่ อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด สุโขทัย สังกัด สพม.๓๘ 
โทร ๐๘๑-๘๘๗๘๐๑๘ โทรสาร ๐๕๕-๖๘๕๐๑๑ e-mail brpssr@gmail.com website www.banraipit.ac.th   
เปิดสอนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 ๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง อ่ืน ๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๒ ๓๒ ๔ ๑ ๗ 

  
 ผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒) 

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  เมษายน ๒๕๖๒) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๑ นางพิชญา  งามสม ๕๐ ๒๖ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาไทย/ม.๒,๔ ๔๘ 

๒ นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ ์ ๕๕ ๓๑ ครู/ชนก. กศ.ม. 
จิตวิทยา 
การแนะแนว 

สังคมฯ/ม.๑ 
ประวัติศาสตร์/ 
ม.๒ 

๔๐ 

๓ นางพรธนาวดี  เพ็ชรมุข ๕๒ ๒๙ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

การงานอาชีพ/ 
ม.๑-๖ 

๓๐ 

๔ นายกฤตพล กันทิยะ ๔๔ ๒ ครูผู้ช่วย พธ.บ. 
บริหาร
การศึกษา 

สังคม ม.๑,๔ ๒๐ 

 

mailto:brpssr@gmail.com


- ๔ - 
 

 
 

 
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ อายุ 
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 
๕ นางณัชชา นาทองมอญ   ครู/ชนก.    ๓๒ 

๖ นางสาวสโรชา กวาวภิวงศ์ ๓๓ ๒ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 
ออกแบบ
นิเทศศิลป ์

ศิลปะ ม.๑-ม.๖ 
๒๐ 

 
๗ นางรุจิรัตน์     รัตนเพชร 43 19 ครู/ชนพ. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม.2 20 

๘ นางสุมิตรา   ไชยลังการ  ๓๙ ๑๔ ครู/ชนก. คบ. 
คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

คอมพิวเตอร/์ 
ม.๔-๖ 

๗๐ 

๙ นายรุ่งศักดิ์  สร้อยสน ๔๒ ๒๐ ครู/ชนก. ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์/ม.๔-๖ ๒๐ 

๑๐ นายจ าลอง  พรมเสน ๕๖ ๓๔ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

สังคมฯ/ม.๔-๖ ๒๐ 

๑๑ นางสดับ  พรมเสน ๕๔ ๓๔ ครู/ชนพ. กษ.บ. แนะแนว 
คหกรรม/ม.๑, 
๔-๖ 

๓๐ 

๑๒ น.ส. ดารารัตน์  รื่นรส ๔๐ ๑๒ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
ม.๓-๔ 

๒๔ 

๑๓ นายนิวัฒน์  จันทร์จิตวิริยะ ๕๓ ๓๒ ครู/ชนก. กศ.บ. ชีววิทยา 
ชีววิทยา/ 
ม.๔-๖ 

๒๐ 

๑๔ นางสาวสุนสิา นุธิกูล ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์/ 
ม.๔-๕ 

๒๐ 

๑๕ นางประทุมกาญจน์ จิตรบรรจง 49 24 ครู/ชนพ. คบ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์/ 
ม.๑ 

๕๕ 

๑๖ นายนิรุต  มิเกดิ ๓๘ ๑๓ ครู/ชนพ. วท.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์/ 
ม.๔-๖ 

 
๒๐ 

๑๗ นางสุนันท์ ชลพิทักษ์ ๕๙ ๓๖ ครู/ชนพ ศศ.ม. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 
ม.๑,๖ 

๘๐ 

๑๘ นายจรลั  งามสม ๕๒ ๒๖ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
บริหาร
การศึกษา 

สุขศึกษาพลศึกษา/
ม.๒,๓,๕ 

๔๘ 

๑๙ นางอนันต์  บัวเพ็ง ๔๗ ๒๔ ครู/ชนพ. คบ. เคม ี
เคมี/ม.๔ 
วิทยาศาสตร์/ 
ม.๑-๒ 

๒๐ 

๒๐ นางสาวมัลธิกา ถนอมนวล ๓๒ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย/ 
ม.๕,๖ 

๒๐ 

๒๑ น.ส. ศรีนวล  หลวงแนม ๕๗ ๓๓ ครู/ชนพ. กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

คณิตศาสตร์/ 
ม.๒ 

๒๐ 

๒๒ นายปัทพงษ์ นักธรรม ๓๕ ๕ ครู/คศ.๑ กศ.บ. 
บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.๖ 

๒๐ 

๒๓ น.ส. สภุาภรณ์  บัวกล้า ๔๒ ๑๒ ครู/คศ.๒ ค.บ. 
ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.๓,๔ 

๓๒ 
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ที ่

ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ต าแหน่ง/
วิทย
ฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

๒๔ นายเจรญิ  บุญจันทร ์ ๔๕ ๒๒ ครู/ชนก. กศ.ม. 
เทคโนโลยี
และสื่อสาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์/ 
ม.๑,๓ 

๒๐ 

๒๕ น.ส. อ าภาพร  คณะแพง ๓๗ ๑๓ ครู/ชนก. วท.บ. ฟิสิกส ์
ฟิสิกส์/ม.๔ 
คณิตศาสตร์ ม.๒
ดาราศาสตร์ ม.๖ 

๒๐ 

๒๖ น.ส. จุฬาลักษณ์  เจรญิศลิป ์ ๓๓ ๙ ครู/คศ.๒ กศ.ม. 
วิจัยและ
ประเมินผล
การศึกษา 

เคมี/ม.๕-๖ ๒๐ 

๒๗ นางศศินา  ไทยสาย ๓๘ ๙ ครู/คศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.๒,๖ ๖๐ 

๒๘ นายอุดร  ข าคม ๔๑ ๑๒ ครู/ชนก. ค.บ. คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์/ 
ม.๓,๕-๖ 

๒๐ 

๒๙ น.ส. นุจรีย์  พ่วงฟื่อง ๓๐ ๗ ครู/คศ.๑ กศ.ม. 
หลักสตูรและ
การสอน 

ภาษาอังกฤษ/ 
ม.๒,๔-๕ 

๒๐ 

๓๐ นางจิตติมา ข าคม ๔๑ ๑๓ ครู/ชนก. วท.บ. 
วนศาสตร์
ชุมชน 

การงานอาชีพ  
ม.๒ 

๒๐ 

๓๑ นางราตรี   ชูวิทย์ ๔๗ ๒๓ ครู/ชนพ. ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ม.๒ ๒๐ 
๓๒ นางสาวศิริวรรณ  พานตะส ี ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.๑ – ๖ ๒๐ 
 
 
 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๓๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด - คน  คิดเป็นร้อยละ - 

 

ครพูนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑. นายสรวิชญ์  ค าหลวง ๓๖ ๕ ค.บ. ดนตรไีทย 
ดนตรีนาฏศิลป ์
ม.๑-๖ 

งบประมาณ 

๒. นางสาวมาลี  มั่นคง ๓๒ ๘ ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.๓,๕ งบประมาณ 

๓. นางสาวอาทิตยา  อินทร์นุ่ม ๓๒ ๙ ค.บ. 
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
การศึกษา 

คอมพิวเตอร์ม.
๑-๓ 

งบประมาณ 

๔ นายประสิทธ์ิ  ล้นเหลือ ๓๑ ๑ ศษ.บ. พลศึกษา พลศึกษา งบประมาณ 
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ครูอัตราจ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

๑. นางวิไลพร สิงห์คราม ๓๐ ๖ กศ.ม บริหาร
การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 
ม.๑ 

โรงเรียน 

   
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
                              ระดับ                                จ านวน (คน) 
ปวช. - 
ปวส. - 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
ปริญญาตรี ๒๓ 
ปริญญาโท ๑๘ 
ปริญญาเอก - 

 
 
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 
๑๑. ภาษาจีน ๑ ๒๒.๐๐ 
                   รวม ๓๗ ๑๗.๓๑ 

หมายเหตุ : ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๑) 

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน  
 ๑) จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๔๙๔ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๔๙๔  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง 

ม.๑ ๔ ๑๐๖ ๒๖.๕ 

ม.๒ ๔ ๑๐๓ ๒๕.๗๕ 

ม.๓ ๔ ๘๖ ๒๑.๕ 

ม.๔ ๓ ๘๑ ๒๗ 

ม.๕ ๓ ๕๕ ๑๘.๓ 

ม.๖ ๒ ๖๓ ๓๑.๕ 

รวมท้ังหมด ๒๐ ๔๙๔  

๑.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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๑.๕ ข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑–๒๕๖๒ 

๑) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่าง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

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

รวมความสามารถทั้ง ๓ด้าน - - - 
    

 
 

 
๒) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ จ าแนกตามร้อยละ ของระดับคุณภาพ 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านภาษา)............................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านค านวณ)........................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………(กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ด้านเหตุผล)............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๑.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๑.๗๓ ๑๘.๑๐ ๒๕.๙๔ ๓๔.๖๒ ๒๔.๓๑ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๐.๘๓ ๒๒.๘๐ ๒๘.๐๒ ๓๔.๘๒ ๒๕.๖๗ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๔.๓๕ ๒๓.๐๔ ๒๙.๙๕ ๒๙.๐๘ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๕๙ ๒๕.๓๗ ๒๙.๖๒ ๓๐.๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 



- ๑๑ - 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๕๑.๑๐ ๕๔.๓๕ 

คณิตศาสตร ์ ๒๖.๙๗ ๒๓.๐๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๔๖ ๒๙.๙๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๕๗ ๒๙.๐๘ 



- ๑๒ - 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๔๕.๓๒ ๔๑.๗๓ 

คณิตศาสตร ์ ๒๓.๓๘ ๑๘.๑๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๓๔ ๒๕.๙๔ 
สังคมศึกษา ๓๔.๐๙ ๓๔.๖๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๓๕ ๒๔.๓๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

 
ส่วนที่ ๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดี 

๑. กระบวนการพัฒนา 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด 
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้
ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล 
ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดชั่วโมงอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมท ากิจกรรมทุกวันศุกร์ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการต่างๆ การสอนโดยใช้ STEM เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนฝึกการใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและอนาคตต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร คิดวิเคราะห์ รู้จัก 

วางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้
เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รัก
การออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
ระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

ความสามารถ
ในการอ่านและ
และคิด
วิเคราะห์ 
 

 

 
 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ความสามารถ
ในการ
เทคโนโลยี 
 
 

 
 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 
 

 
 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

 

 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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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 

  
 ๓.จุดเด่น 
   ผู้เรียนมีความสารถในการใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล การน าเสนอ และการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับดีมาก  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ใน
ระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีภูมิคุ้มกันในเรื่องยาเสพติดโดยนักเรียนได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และการให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 จุดควรพัฒนา 
  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนที่หลากหลายให้กับนักเรียน ส่งเสริมด้านความสามารถ
เฉพาะบุคคล จัดชุมชนวิชาชพีการเรียนรู้ ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง



- ๑๗ - 
 

เหมาะสม ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนท าให้ลืม
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

๑.กระบวนการพัฒนา 
   โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงาน 

๒. ผลการพัฒนา 
   ๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
   ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
   ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และร่วมรับผิดชอบ 
   ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
   ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
   ๒.๗ สถานศึกษามีการระดม ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 
 



- ๑๘ - 
 

วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

จ านวนครั้งทีค่รูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพมากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ สพฐ.ก าหนด คือ ๒๐ ชั่วโมง/ปี 

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการ
ว่างแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

จ านวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เท่ากับ ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

การจัดหาทรัพยากร 
 

ผู้บริหารได้ระดมทุนทรัพยากรส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาท้ังในรูปของงบประมาณ และบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาจาก
ท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจาก
ผู้บริหารเท่ากับ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 

  
 ๓. จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๔. จุดควรพัฒนา 
   ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มากข้ึน 
   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ - 
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 

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

งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
ความเลศิทาง
วิชาการสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

กิจกรรมแข่งขันกีฬา-
กรีฑาภายใน ต้านภัย
ยาเสพตดิ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายใน ต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95   

นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา
ภายใน ต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
ร้อยละ 95   

1 

กิจกรรมแข่งขันฟุต
ซอล ต้านภยัยาเสพ
ติด 

มีจ านวนทีมที่สมคัรเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัย
ยาเสพตดิ ไม่น้อยกว่า 10 
ทีม 

มีจ านวนทีมที่สมคัรเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
ต้านภัยยาเสพติด ไม่น้อย
กว่า 10 ทีม 

1 

กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุม่สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

มีวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการ
สอนเพียงพอต่อจ านวน ผู้
เข้าเรียน 

มีวัสดุอุปกรณ์ การเรียน
การสอนเพียงพอต่อ
จ านวนผู้เรียน 

1 , 3 

กิจกรรมส่งเสริม
ความเลศิทางกีฬา
และสุขภาพ 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามเกณฑ์ของ สมศ. ร้อย
ละ 90 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามเกณฑ์ของ สมศ.  
มากกว่าร้อยละ 90 

1 

กิจกรรมพัฒนาห้อง
หมวดสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

มีวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการ
สอนเพียงพอต่อจ านวนผู้
เข้าเรียน 

มีวัสดุอุปกรณ์ การเรียน
การสอนเพียงพอต่อ
จ านวนผู้เรียน 

1 , 3 

โครงการยกระดับ
ผล สมัฤทธ์ิวิชา
วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กิจกรรมสอนซ่อม
เสรมิ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียน 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไดร้ับการ
แก้ไขให้ผ่านเกณฑ ์

1. ร้อยละ 60 ของนักเรียน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ได้รับการแก้ไขใหผ้่าน
เกณฑ ์

1 , 3 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยวิธี
สืบเสาะหาความรู ้

1. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแก้ว 
2. จัดซื้อสารเคม ี

ไม่ได้ด าเนินการ 3 

กิจกรรมปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

1. จัดซื้อเก้าอี้ห้อง 
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
2. ติดตั้ง LED TV ขนาด 50 นิ้ว 
3. ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร ์

1. ติดตั้ง LED TV ขนาด 
50 นิ้ว 
1. ปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเพิ่มผล 
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

กิจกรรมจดัหา/จัดซื้อ/
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชางาน
ประดิษฐ ์

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น   

1 , 3 

กิจกรรมจดัหา/จัดซื้อ/
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชางานบ้าน
และงานอาหาร 

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น   

1 , 3 

กิจกรรมจดัหา/จัดซื้อ/
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชางานเกษตร 

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น   

1 , 3 

กิจกรรมจดัหา/จัดซื้อ/
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.ต้น 

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น   

1 , 3 

กิจกรรมจดัหา/จัดซื้อ/
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   

1. รู้มีสื่อการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 ช้ิน 
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น   

1 , 3 

โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

 1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
นโยบายตา่งๆ  
ครบ 8 กลุ่มสาระฯ และ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการจดั
รายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัดความสามารถและความ
สนใจครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
นโยบายตา่งๆ  
ครบ 8 กลุ่มสาระฯ และ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. สถานศึกษามีการจดั
รายวิชาเพิ่มเติมที่
หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือก
เรียนตามความถนดั
ความสามารถและความ
สนใจครอบคลุมทุก
สาขาวิชา 

3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนกลุม่สาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

กิจกรรมคา่ย
คณิตศาสตร ์

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

1 , 3  

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม gsp 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

3 

กิจกรรมจดัซื้อสื่อและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

1 , 3 

กิจกรรมจดัท าเอกสาร
ประกอบการสอน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

1 , 3 

กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
ความรู้ทางคณติศาสตร ์

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ในการ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
คณิตสาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ในการท างาน 

 

 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  ท างานร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับผู้อื่น  
กิจกรรมปรับปรุงศูนย์
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
323 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตสาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพด้านคณิตสาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิ
ศักยภาพนักเรยีน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

1 

รอบรู้วันส าคัญ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 90 

1 , 3 

สร้างส านึกเยาวชนไทย
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 90 

3 

ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 90 

1 , 3 

ค่ายพุทธบุตร” 
ประจ าปี 2560 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ไม่ได้ด าเนินการ 1 

สอบธรรมศึกษา” ธรรม
สนามหลวง  ประจ าปี 
2560 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ไม่ได้ด าเนินการ 1 

ประวัติศาสตร์แสนสนุก ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 85 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม ร้อยละ 90 

1 , 3 

โครงการกิจกรรม
ของกุล่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
(ดนตรี) 

จัดซ่อมเครื่องดนตรีไทย
และเครื่องดนตรีสากล 
ซ่อมเครื่องเสียงจัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ 

1. นักเรียนมีอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรยีน
ครบถ้วน  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1. นักเรียนมีอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรยีน
ครบถ้วน  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1 , 3 

จัดซื้อเครื่องแต่งหน้า
และเครื่องแต่งกาย
ประกอบการแสดง 

1. นักเรียนมีอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรยีน
ครบถ้วน  

1. นักเรียนมีอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรยีน
ครบถ้วน  

3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการกิจกรรม
ของกุล่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
(ดนตรี) 

พัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิต
และวงดนตรีสากล 

1. นักเรียนมีอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรยีน
ครบถ้วน  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1. นักเรียนมีอุปกรณ์เพื่อ
ใช้ประกอบการเรยีน
ครบถ้วน  
2.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1 , 3 

ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านดนตรี 
นาฏศิลป ์

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1 

โครงการกิจกรรม
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 
(ทัศนศิลป์) 

ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านดนตรี 
นาฏศิลป ์

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลการเรยีนอยู่ในระดับด ี

1 

ส่งเสริมการแข่งขัน
ศิลปะ และพัฒนา
ความสามารถดา้นศิลปะ   

1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมวาดภาพ 5 
รายการ 

1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมวาดภาพ 5 
รายการ 

1 

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

จัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง
และเครื่องขยายเสียง 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ  
80 

ไม่ได้ด าเนินการ 1 , 3 

วันส าคัญทางภาษาไทย 1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 

เข้าฟังการบรรยาย ณ 
อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย 

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

3 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ความรู้ต่างๆ ในวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

ไม่ได้ด าเนินการ 1 , 3 

กิจกรรมทางวิชาการ, 
ป้ายนิเทศและเทศกาล
วันส าคัญในภาษา 
ต่างประเทศ 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ความรู้ต่างๆ ในวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
ความรู้ต่างๆ ในวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม 

1 , 3 

 
 



- ๒๔ - 
 

 

งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ร้อยละ 85 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ร้อยละ 85 

 

ห้องเรียนคณุภาพ 
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ภาษาต่างประเทศ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ร้อยละ 85 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ร้อยละ 85 

3 

โครงการคลินิก
วิทยาศาสตร ์

การเรยีนรู้ที่เสริม
บทเรียนตามที่นักเรยีน
สนใจศึกษา  ค้นคว้า  
ทดลอง  เพิ่มเติม
หลักสตูร 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร ์
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านใฝ่เรยีนรู ้

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร ์
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านใฝ่เรยีนรู ้

1 , 3 

โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียน
คณิตศาสตร ์

การคิดค านวณ 1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทาง การเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบ
วัดความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 
3 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทาง การเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบ
วัดความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 
3 

1 , 3 

จัดท าและจัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ ์

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทาง การเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบ
วัดความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 
3 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทาง การเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบ
วัดความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 
3 

3 

จัดท าแหล่งเรียนรู้
ภายในและนอก
ห้องเรียน 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทาง การเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบ
วัดความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 
3 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทาง การเรียนสูงขึ้นร้อย
ละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบ
วัดความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 
3 

3 

สอนซ่อมเสริม 1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 3 

1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 3 

1 , 3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ผลิตและจัดหาสื่อ 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 3 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ความรู้ สูงขึ้นร้อยละ 3 

3 

โครงการส่งเสริม
การพัฒนา
บุคลากร ปี
การศึกษา  2560 

ให้ครูเข้ารับการอบรม 
8 กลุ่มสาระ และงาน
ในฝ่ายต่าง ๆ 

1. บุคลากรครูทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองและมี
ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
ที่จัดขึ้นในระดบัมาก      
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. บุคลากรครูมีความพึง
พอใจตอ่กิจกรรมทีจ่ัดขึ้น
ในระดบัมาก ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 

1. บคุลากรครูทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองและมี
ความพึงพอใจต่อกจิกรรม
ที่จัดขึ้นในระดบัมาก      
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 
2. บุคลากรครูมีความพึง
พอใจตอ่กิจกรรมทีจ่ัดขึ้น
ในระดบัมาก ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 80 

2 

ศึกษาดูงาน 1. บุคลากรครูทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองและมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ที่จัดขึ้นในระดับมาก      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. บุคลากรครูมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. บุคลากรครูทุกคนมี
โอกาสพัฒนาตนเองและมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ที่จัดขึ้นในระดับมาก      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. บุคลากรครูมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

ซื้อวัสดุ - ครูภณัฑ์ 
ส านักงาน 

1. บุคลากรครูมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. บุคลากรครูมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมที่จดัขึ้น
ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

โครงการ
พัฒนาการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. คณะครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของคณะ
ครูและบุคลากร ด าเนิน 
การพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. คณะครูและบุคลากร
ร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีคุณภาพ 
1. ร้อยละ 100 ของคณะ
ครูและบุคลากร ด าเนิน 
การพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในและ
ภายนอกของโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการเสรมิ 
สร้างองค์ความรู้
และยกระดับผล 
สัมฤทธิ์การ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาต ิ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบทางกาศึกษา
ระดับชาติ  ระดับมัธยม 
ศึกษาปีที 3 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบทางกาศึกษา
ระดับชาติ  ระดับมัธยม 
ศึกษาปีที 6 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1 

สุดยอด TOP TEN     
โอเน็ต 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ   
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1 

 



- ๒๗ - 
 

งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน
ความสามารถทาง
วิชาการ 

การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา 
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม 
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1 

การแข่งขันตอบค าถาม
สารานุกรม 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1 

การแข่งขันกิจกรรมวัน
พ่อขุนรามค าแหง 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
และสาระการเรียนรู้อื่นๆ  

1 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

 

 การแข่งขันเนื่องในวันท่ี
ระลึกสากลแห่งการรู้
หนังสือ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย และ
สาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย และ
สาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1 

การแข่งขันเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย และ
สาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนที่เขา้ร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีน ที่เข้าร่วม
โครงการได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพ และมีทักษะ
และความรู้ตามกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย และ
สาระการเรียนรู้อื่นๆ  
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  รองชนะเลศิใน
ระดับต่างๆ 

1 

โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
“งานศิลป 
หัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69” 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นท่ี 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรนีาฏศลิป์ และศลิปะ  
2. ร้อยละ 80 ของ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรนีาฏศลิป์ และศลิปะ  
2. ร้อยละ 80 ของ 

1 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. ร้อยละ 40 ของ
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 

 

 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคเหนือ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรนีาฏศลิป์ และศลิปะ  
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรนีาฏศลิป์ และศลิปะ  
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. ร้อยละ 40 ของ
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

1 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาต ิ

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรนีาฏศลิป์ และศลิปะ  
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. ร้อยละ 50 ของ
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรนีาฏศลิป์ และศลิปะ  
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความ สามารถของตนเอง
อย่างอิสระและ
สร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
3. ร้อยละ 40 ของ
นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

1 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
และบรหิารงาน
แนะแนว 

แนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมทุกคนไดร้ับบริการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมทุกคนไดร้ับบริการ
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

2 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดร้ับบริการด้าน
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ครบ 
ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรร 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายไดร้ับบริการด้าน
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ครบ 
ตามจ านวนที่ได้รับจดัสรร 

2 

จัดหาทุนเพื่อ
การศึกษา 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมไดร้ับการช่วยเหลือ 
ด้านทุนการศึกษาตาม
จ านวนที่ได้รับจัดสรร 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมไดร้ับการช่วยเหลือ 
ด้านทุนการศึกษาตาม
จ านวนที่ได้รับจัดสรร 

2 

แนะแนวสัญจร 1. นักเรียนช้ัน ป.6  และ ม.3  
ในเขตพื้นที่บริการการศึกษา
ไดร้ับการแนะแนวการศึกษา
ต่อทุกคน 

1. นักเรียนช้ัน ป.6  และ ม.3  
ในเขตพื้นที่บริการการศึกษา
ไดร้ับการแนะแนวการศึกษา
ต่อทุกคน 

2 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปลูกพืชผักสวนครัว 
และผักพ้ืนบ้าน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความรู้ระบวนการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มี
ความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

3 

การปลูกมะนาวในบ่อ
ซีเมนต ์

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความรู้ระบวนการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง มี
ความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

3 

การเลีย้งปลาดุก 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
ความรู้ระบวนการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการพัฒนา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 

3 

 

http://www.studentloan.or.th/
http://www.studentloan.or.th/
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

 

 การเพาะเห็ดฟาง/เห็ด
นางฟ้า 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

3 

การเพาะผักบุ้งต้นอ่อน 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทกัษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง 
มีความรู้ความสามารถใน
กิจกรรมทีต่นเองสนใจ 

3 

การจัดสวนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มทีักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรูร้ะบวนการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะอาชีพ และมีรายได้
ระหว่างเรยีน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
รู้จักการใช้ชีวิตที่ 

3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  พอเพียง มีความรู้
ความสามารถในกิจกรรม
ที่ตนเองสนใจ 

พอเพียง มีความรู้
ความสามารถในกิจกรรม
ที่ตนเองสนใจ 

 

โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 

ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ หนังสือ 
วารสาร สื่อสิ่งพิมพ ์

1. ร้อยละ 100 ของ
ห้องสมุดจดัหาหนังสือ 
สื่อสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยีครบตามที่
ก าหนด 

1. ร้อยละ 100 ของ
ห้องสมุดจดัหาหนังสือ 
สื่อสารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยีครบตามที่
ก าหนด 

2 

 ด้านการบ ารุงรักษา
หนังสือ 

1. ร้อยละ 100 ของ
ห้องสมุดจดัหาหนังสือ สื่อ
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี
ครบตามที่ก าหนด 

1. ร้อยละ 100 ของ
ห้องสมุดจดัหาหนังสือ สื่อ
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี
ครบตามที่ก าหนด 

2 

 ด้านการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

1. ร้อยละ 80  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ในบรรยากาศและการ
บริการห้องสมุด 

1. ร้อยละ 80  
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
ในบรรยากาศและการ
บริการห้องสมุด 

2 

ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน 1. ร้อยละ 80  ของ
นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่เรียนรู้   
2. ร้อยละ 80  ของ
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนโรงเรียนประถม 5 
โรงเรียน มีความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

1. ร้อยละ 80  ของ
นักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
ใฝ่เรียนรู้   
2. ร้อยละ 80  ของ
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
3. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนโรงเรียนประถม 5 
โรงเรียน มีความพึงพอใจ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

1, 3 

วิชาการ กิจกรรมหุ่นยนต์บ้านไร ่ 1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลป หัตถกรรม
รายการการแข่งขัน
หุ่นยนต์ทุกรายการ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความสามารถด้าน
ทักษะการควบคุม
หุ่นยนต์ได้ และสามารถ
บูรณาการสาระการเรียนรู้
ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมเข้าร่วมการ
แข่งขันศิลป หัตถกรรม
รายการการแข่งขัน
หุ่นยนต์ทุกรายการ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความสามารถด้าน
ทักษะการควบคุม
หุ่นยนต์ได้ และสามารถ
บูรณาการสาระการเรียนรู้
ที่หลากหลายเข้าด้วยกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
ผู้เรยีนตาม
นโยบาย สพฐ. 

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรู้ และเขา้ใจการ
ด าเนนิกิจกรรม “ลดเวลา
เรยีน เพิ่มเวลารู้” 
2. ร้อยละ 80 ของครูจดั
กระบวนการเรยีนการสอน
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีความรู้ และเขา้ใจการ
ด าเนนิกิจกรรม “ลดเวลา
เรยีน เพิ่มเวลารู้” 
2. ร้อยละ 80 ของครูจดั
กระบวนการเรยีนการสอน
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

3 

การจัดการเรยีนรู้ 
STEM 

1. ร้อยละ 80 ของครูจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3 

กระบวนการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละ 80 ของครูจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3 

การเรยีนรู้ด้วย DLIT 1. ร้อยละ 80 ของครู
และนักเรียนทุกคนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการ 
2. ร้อยละ 80 ของครูจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครู
และนักเรียนทุกคนได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู้ที่
ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการ 
2. ร้อยละ 80 ของครูจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3 

โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ 
(Science Camp) 

ปฎิบัติการค่าย
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนน า
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนน า
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

3 

ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ดา้น
วิทยาศาสตร ์

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
กระบวนการทาง 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
กระบวนการทาง 

3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนน า
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

วิทยาศาสตร ์
2. นักเรียนน า
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

 

โครงการงาน
กิจกรรมนักเรียน 

กิจกรรมนอกหลักสตูร
และวันส าคัญของชาต ิ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

1 

ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

1 

กิจกรรมภายในและภายนอก
โรงเรียนอื่นๆ ที่เข้ามา
ระหว่างปีการศึกษา 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูต้าม
วัตถปุระสงค์ของกิจกรรม 
ร้อยละ 85 

1 

วิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษา
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 (ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรูจ้ังหวัดชลบุรี) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะกระบวนการใน
การศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 น าเอา
ความรู้และประสบการณ์ 
ไปใช้ในการศึกษาและ
การด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะกระบวนการใน
การศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้เรียนร้อยละ 85 น าเอา
ความรู้และประสบการณ์ 
ไปใช้ในการศึกษาและ
การด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

3 

โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ลูกเสือ – เนตรนารี   
(วันส าคัญ) 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1, 3 

เดินทางไกลลูกเสือ – 
เนตรนารี ม.1 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1, 3 

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ 
– เนตรนารี ม.2-3 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1, 3 

การจัดการเรยีนการ
สอนลูกเสือ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน 

1, 3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

 

การจัดการเรียนการสอน
ชุมนุม 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1, 3 

การจัดการเรียนการสอน
แนะแนว 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมแนะแนว 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วมและผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมแนะแนว 

1, 3 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมเพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์

1, 3 

ทัศนศึกษา 1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเข้าร่วม และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมนักเรียน 

1, 3 

โครงการป้องกัน
ยาเสพติดและโรค
ต่างๆ ใน
สถานศึกษา 

วันงดสูบบุหรีโ่ลก 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  95 
ร่วมรณรงค์และปลอดจาก
บุหรี่ 
2. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน 
3. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน   
ร้อยละ  90 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  95 
ร่วมรณรงค์และปลอดจาก
บุหรี่ 
2. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน 
3. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน   
ร้อยละ  90 

1 

 วันต่อต้านยาเสพติด 1. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  90  
ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 
3. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน   
ร้อยละ  90 

1. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  90  
ปลอดสารเสพติดทุกชนิด 
3. ครูที่ปรึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียนทุกคน   
ร้อยละ  90 

1 

วันไข้เลือดออกอาเซียน 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  100  
ร่วมรณรงค์และก าจดั
ลูกน้ ายุงลาย 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  100  
ร่วมรณรงค์และก าจดั
ลูกน้ ายุงลาย 

1 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 วันเอดส์โลก 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  100  
ได้ตระหนักถึงอันตราย
จากการตดิต่อและการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส ์

1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ไร่พิทยาคมร้อยละ  100  
ได้ตระหนักถึงอันตราย
จากการตดิต่อและการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเอดส ์

1 

โครงการชมรม   
ทูบีนัมเบอร์วัน 

การแข่งขัน 
Dancercise 
Championship 
Thailand   

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตทีด่ี เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตทีด่ี เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

1 

การประกวด To be 
Number One Idol 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตทีด่ี เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตทีด่ี เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

1 

กิจกรรมอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องภายใน
โรงเรียน 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตทีด่ี เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คมทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และสุขภาพจิตทีด่ี เป็น
บุคคลที่มีคณุภาพ อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข 

1 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน
ด้านวิชาการ 

การรับนักเรียน 1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการด าเนินงานของ
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 2 

ปฐมนิเทศและปรับ
สภาพนักเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีขวัญก าลังใจ 
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ 
และเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้เรียน และผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 1, 2, 3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ปัจฉิมนิเทศและอ าลา
สถาบัน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการด าเนินงานของ
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 

 2 

ติดตามและแก้ไขปัญหา
ด้านการเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการด าเนินงานของ
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้เรียน และผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 1, 2 

เปิดบ้านวิชาการ 
(Open House) 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ และ
เข้าใจการด าเนินงานของ
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้เรียน และผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบ
ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 1, 2, 3 

โครงการพัฒนา
เทคโนโลย ี

พัฒนาเว็บไซต ์ 1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม ท่ีใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม ท่ีใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 

ห้องปฏิบัติการคณุภาพ 1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน และครูโรงเรยีน
บ้านไร่พิทยาคม ท่ีใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน และครูโรงเรยีน
บ้านไร่พิทยาคม ท่ีใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 

พัฒนาระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม ท่ีใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยา
คม ท่ีใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถใช้ 

2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน  และครูโรงเรยีน
บ้านไร่พิทยาคม ท่ีใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน  และครูโรงเรยีน
บ้านไร่พิทยาคม ท่ีใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ 1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน  และครูโรงเรยีน
บ้านไร่พิทยาคม ท่ีใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน  และครูโรงเรยีน
บ้านไร่พิทยาคม ท่ีใช้งาน
ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2 

วิชาการ ต้นกล้าคอมพิวเตอร ์ 1. ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
พัฒนาการทางทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ร้อยละ 80 ของ 
นักเรียนทุกระดับชั้นมี
พัฒนาการทางทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

3 

โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารงาน
วิชาการ 

พัฒนาระบบส านักงาน
วิชาการ 

1. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
วิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลกรทาง
การศึกษาจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวชิาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
วิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลกรทาง
การศึกษาจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

2 

การพัฒนาระบบงาน
วัดผลประเมินผล 

๑.ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒ 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  2. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

 

 การพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนนักเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมี
ประสิทธิภาพ 

2 

 การพัฒนาหลักสูตร/
กิจกรรมการเรียน    
การสอน 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

 พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารงานวิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารงานวิชาการ 
2. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 

 พัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมีประสทิธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของครูและ
บุคลกรทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
บริหารงานวิชาการไดร้ับ
การพัฒนาอย่างมีระบบ 
แบบแผน และมีประสทิธิภาพ 

2 

โครงการพัฒนา
และบรหิารงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

บริหารงานการเงินและ
บัญช ี

1. การด าเนินงานด้าน
การเงินและบัญชีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 

1. การด าเนินงานด้าน
การเงินและบัญชีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบและ
เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 

2 

พัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน 

1. การด าเนินงานด้าน
แผนงานมีความถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 100 
2. การด าเนินงานด้าน 

1. การด าเนินงานด้าน
แผนงานมีความถูกต้อง
ตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 100 
2. การด าเนินงานด้าน 

2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  การขอรับการจดัสรร
งบประมาณไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง
และทันเวลาตามก าหนด 
ร้อยละ 100 

การขอรับการจดัสรร
งบประมาณไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง
และทันเวลาตามก าหนด 
ร้อยละ 100 

 

โครงการระดม
ทรัพยากรทาง
การศึกษา   

ระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา   

1. นักเรียนได้รับการจัด 
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 80   
2. โรงเรียนมบีุคลากรครู
และคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดการเรยีนการสอน 
ที่มีคุณภาพ   ร้อยละ 80   

1. นักเรียนได้รับการจัด 
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 80   
2. โรงเรียนมบีุคลากรครู
และคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดการเรยีนการสอน 
ที่มีคุณภาพ   ร้อยละ 80   

2 

โครงการควบคมุ
ก ากับดูแลดา้น
สาธารณูปโภค 

ควบคุมก ากับดูแลด้าน
สาธารณูปโภค 

1. มีการจัดการดูแลรักษา
ในด้านการใช้ไฟฟ้าและ
น้ าประปาในโรงเรียนได้
อย่างประหยดัและคุ้มค่า  
ร้อยละ 80 
2. บุคลากรและนักเรียน
รู้จักประหยัดในดา้นการ
ใช้สาธารณูปโภคของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 
3. โรงเรียนมีการบรหิาร
จัดการค่าสาธารณูปโภค 
ไดเ้ปน็ปจัจุบัน ร้อยละ 100 

1. มีการจัดการดูแลรักษา
ในด้านการใช้ไฟฟ้าและ
น้ าประปาในโรงเรียนได้
อย่างประหยดัและคุ้มค่า  
ร้อยละ 80 
2. บุคลากรและนักเรียน
รู้จักประหยัดในดา้นการ
ใช้สาธารณูปโภคของ
โรงเรียน ร้อยละ 80 
3. โรงเรียนมีการบรหิาร
จัดการค่าสาธารณูปโภค 
ไดเ้ป็นปจัจุบนั ร้อยละ 100 

2 

โครงการประกัน
อุบัติเหตุนักเรียน 

ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 

1. นักเรียนได้รับการ
บริการดา้นประกัน
อุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

1. นักเรียนได้รับการ
บริการดา้นประกัน
อุบัติเหตุอย่างครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

2 

โครงการ
บริหารงานพัสดุ
และสินทรัพย ์

การด าเนินงานพัสดุและ
สินทรัพย ์

1. โรงเรียนมีการบรหิาร
จัดการที่เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. 
และ สมศ. 
2. นักเรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีการบรหิาร
จัดการที่เข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานสากล สพฐ. 
และ สมศ. 
2. นักเรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการ 

2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการโรงเรยีน
ขยะเป็นศูนย์ 
(Zero Waste) 

คัดแยกขยะ 1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 
2. ครูทุกท่านมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ  ร้อยละ 
100 

1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 
2. ครูทุกท่านมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ  ร้อยละ 
100 

1, 2 

Big cleaning 1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 

1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 

1, 2 

ธนาคารขยะ 1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 
2. ครูทุกท่านมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ  ร้อยละ 
100 

1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 
2. ครูทุกท่านมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะ  ร้อยละ 
100 

1, 2 

ขยะเขตพื้นที่เป็นศูนย ์ 1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 

1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 

1, 2 

ห้องเรียนไร้ถัง 1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 

1. นักเรียนมีจติส านึกใน
การคัดแยกขยะ และ
ตระหนักในความสะอาด  
ร้อยละ 80 

1, 2 

โครงการ
พฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน 

ปลูก และอนุรักษ์
ต้นไม้ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนตระหนัก รู้คุณคา่ 
ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเรยีนรู้ที่มีพืช
เป็นปัจจัย การคิดเป็น
ล าดับขั้นตอน การจัดการ 
และจินตนาการจากการ
สัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนตระหนัก รู้คุณคา่ 
ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเรยีนรู้ที่มีพืช
เป็นปัจจัย การคิดเป็น
ล าดับขั้นตอน การจัดการ 
และจินตนาการจากการ
สัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 

3 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  เป็นปัจจัย การคิดเป็น
ล าดับขั้นตอน การจัดการ 
และจินตนาการจากการ
สัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้
ในโรงเรียน ดา้นสณัฐาน
วิทยา กายวิภาคศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
ศิลปะ ครบตามทะเบียน
พันธุ์ไม ้

เป็นปัจจัย การคิดเป็น
ล าดับขั้นตอน การจัดการ 
และจินตนาการจากการ
สัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้ศึกษาพรรณไม้
ในโรงเรียน ดา้นสณัฐาน
วิทยา กายวิภาคศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษา และ
ศิลปะ ครบตามทะเบียน
พันธุ์ไม ้

 

 จัดสวน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเรยีนรู้ที่มีพืช
เป็นปัจจัย การคิดเป็น
ล าดับขั้นตอน การจัดการ 
และจินตนาการจากการ
สัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเรยีนรู้ที่มีพืช
เป็นปัจจัย การคิดเป็น
ล าดับขั้นตอน การจัดการ 
และจินตนาการจากการ
สัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 

3 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ (งาน
อนามัย) 

ส่งเสริมสุขภาพ (งาน
อนามัย) 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ทุกคนทุกคนได้รับบริการ
ด้านสุขอนามัยด้วยความ
พึงพอใจ 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน และบุคลากร
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ทุกคนทุกคนได้รับบริการ
ด้านสุขอนามัยด้วยความ
พึงพอใจ 

2 

โครงการงาน
ประชาสมัพันธ์ 

งานประชาสัมพันธ์ 1. ร้อยละ 90  โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็น
ระบบ  ชัดเจนและ
ต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  
2. ร้อยละ 100  มีการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม  
การด าเนินงานของโรงเรยีน 
มีการเผยแพร่ในหลาย
รูปแบบ 
3. ร้อยละ 90  ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับรับทราบ 

1. ร้อยละ 85  โรงเรียน
ด าเนินงาน
ประชาสมัพันธ์อย่างเป็น
ระบบ  ชัดเจนและ
ต่อเนือ่งอย่างมีคุณภาพ  
2. ร้อยละ 80  มีการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม  
การด าเนินงานของโรงเรยีน 
มีการเผยแพร่ในหลาย
รูปแบบ 
3. ร้อยละ 80  ของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับรับทราบ 

2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  ความเคลื่อนไหวการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล  
ความส าเร็จในด้านต่างๆ  
ของโรงเรียน 

ความเคลื่อนไหวการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล  
ความส าเร็จในด้านต่างๆ  
ของโรงเรียน 

 

โครงการพัฒนา
ระบบงานสาร
บรรณ (ธุรการ) 

จัดซื้อวัสดุ - ครภุัณฑ์ท่ี
ใช้ในส านักงาน 

1. มีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยสามารถรับ
ข้อมูลในรูปอีทั้งหลาย ไม่
ว่าจะเป็นอีเมล์            
อีเลิร์นนิ่ง    อีออฟฟิศ 
2. การด าเนินงาน
คล่องตัว  เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

1. มีเครื่องมือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยสามารถรับ
ข้อมูลในรูปอีทั้งหลาย ไม่
ว่าจะเป็นอีเมล์             
อีเลิร์นนิ่ง   อีออฟฟิศ 
2. การด าเนินงาน
คล่องตัว  เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

2 

โครงการ
ห้องเรียนคณุภาพ 
(ห้อง 211) 

จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์
และโต๊ะปฏบิัติการ
วิทยาศาสตร์   

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ตามกลุ่มสนใจ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 มี เจตคติ ที่ดตี่อวิชา
วิทยาศาสตร ์
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคด์้านใฝ่เรียนรู ้

1. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ตามกลุ่มสนใจ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 มี เจตคติ ที่ดตี่อวิชา
วิทยาศาสตร ์
3. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคด์้านใฝ่เรียนรู ้

1, 3 

โครงการจดัซื้อ
โปรเจ็คเตอร์
ภายในห้องเรียน 

จัดซื้อโปรเจ็คเตอร์
ภายในห้องเรียน 

1. นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนรูม้ากขึ้น 

1. นักเรียนมีอุปกรณ์การ
เรียนรูม้ากขึ้น 

2 

งานวิชาการ กิจกรรมท้องถิ่นท้องที่
ร่วมใจบ้านไร่ก้าวไกล
ด้วยพลังประชารัฐ 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมไดร้ับความ
ร่วมมือจากชุมชนในการ
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหา 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนทุกคนมีส่วน
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากชุมชน 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนโรงเรียนบ้านไร่
พิทยาคมไดร้ับความ
ร่วมมือจากชุมชนในการ
จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหา 
2. ร้อยละ 100 ของ
นักเรยีนทุกคนมีส่วน
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากชุมชน 

1, 2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

ประชุมผู้ปกครอง 1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
ถูกต้อง 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
ถูกต้อง 

2 

 พัฒนางานปกครอง 1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 

 

 เยี่ยมบ้านนักเรียน 1. พัฒนา ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
ถูกต้อง 
2. นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 

1. พัฒนา ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
ถูกต้อง 
2. นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 

 

 ห้องเรียนสีขาว 1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
ถูกต้อง 
3. นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องปกครอง
ที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 
2. พัฒนา ส่งเสริมและ
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
ถูกต้อง 
3. นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 

 

โครงการพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ ์

ปรับปรุงระบบเสียง 
ตามสาย 

1. ระบบเสยีงตามสายมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
ต้องการ                                             
2. ผู้รับสารจากเสียง
ประชาสมัพันธ์มีความ   
พึงพอใจ 

1. ระบบเสยีงตามสายมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
ต้องการ                                             
2. ผู้รับสารจากเสียง
ประชาสมัพันธ์มีความ   
พึงพอใจ 

2 

ปรับปรุงระบบเสียง 
ห้องประชุม (อาคาร 2) 

1. ระบบเสยีงหอประชุม
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ตรงตามต้องการ 
2. ผู้รับบริการหอประชุม 
มีความพึงพอใจในระบบ
เสียงหอประชุมของโรงเรยีน 

1. ระบบเสยีงหอประชุม
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ตรงตามต้องการ 
2. ผู้รับบริการหอประชุม 
มีความพึงพอใจในระบบ
เสียงหอประชุมของโรงเรยีน 

2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ปรับปรุงระบบเสียง 
ห้องประชุมปาริชาต 

1. ระบบเสยีงหอประชุม
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามต้องการ 
2. ผู้รับบริการหอประชุม 
มีความพึงพอใจในระบบ
เสยีงหอประชุมของโรงเรียน 

1. ระบบเสยีงหอประชุม
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามต้องการ 
2. ผู้รับบริการหอประชุม 
มีความพึงพอใจในระบบ
เสยีงหอประชุมของโรงเรียน 

๒ 

โครงการปรับปรุง
อาคารสถานท่ี
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มสีภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียน และบริเวณ
รอบโรงเรียน เรยีบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มสีภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียน และบริเวณ
รอบโรงเรียน เรยีบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าของโรงเรียน 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มสีภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียน และบริเวณ
รอบโรงเรียน เรยีบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มสีภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียน และบริเวณ
รอบโรงเรียน เรยีบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

 ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณพื้นท่ีของ
โรงเรียน (ไฟส่องสว่าง
ทางเดิน) 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มสีภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียน และบริเวณ
รอบโรงเรียน เรยีบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มสีภาพแวดล้อม
ทั้งในห้องเรียน และบริเวณ
รอบโรงเรียน เรยีบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

 
 



- ๔๖ - 
 

งาน/โครงการ กจิกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

 กิจกรรม 5 ส 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

 พัฒนายานพาหนะ 
และเครื่องยนต์ตดัหญ้า 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2 

 พัฒนายานพาหนะ 
และเครื่องยนต์ตดัหญ้า 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

ปรับปรุงระบบประปา
และระบบกรองน้ าดืม่ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ 

2 
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งาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ผลส าเร็จ 
สนองมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งชี้) 

  โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

 ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
สภาพแวดล้อมทั้งใน
ห้องเรียน และบริเวณรอบ
โรงเรียน เรียบร้อย
สามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2 

 

 
๓. จุดเด่น 
 ๑. ครูตั้งใจ มุ่งม่ันพัฒนาในการสอน 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 ๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู
สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี 
 
๔. จุดควรพัฒนา 

๑. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของสถานศึกษา 
จะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (๓ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จาก 
 
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือ 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 ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรคอ์ย่าง 

น้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ 

ทางสังคมทีเ่หมาะสม 

๒.๑ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุว ัฒนธรรมบนพ้ืนฐานว ัฒนธรรมท ี่ดีงามของไทย 

๓.นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเป็น 

รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลดว้ยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวชิา 
๓.๒ เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  

และอัตลักษณ์แห่งตนตามความสามารถ 
๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

๓.๔ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ 

เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

  ๓.๕ เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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จุดควรพัฒนา  
 ๑.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนจากผลการทดสอบ ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติยังต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  

๒.ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจากการทดสอบประจ าภาคเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังต่ า  มีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น ๐,  ร,  มส,  และไม่ได้เลื่อนชั้นและไม่จบการศึกษาตามที่ก าหนด และ
การออกกลางคัน  

 
 

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 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ สถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ๒.๒สถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จุดควรพัฒนา 
 ๑. ผู้บริหารควรเร่งแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับหลักสูตร การบริหารหลักสูตร คือการพัฒนาหลักสูตร การ
น าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลการใช้หลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามนิเทศเกี่ยวกับการน าหลักสูตร
ไปใช้และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรใช้เวลาส่วนใหญ่กับกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน  

๒. ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่าย งาน กิจกรรม ควรพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการที่สร้าง
สรรค์ ยึดถือหลักธรรมมาภิบาล (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ หลักคุณค่า) 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาทีมงานในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้   
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ฝ่ายระดับชั้น  กลุ่มเวรประจ าวัน  ฝ่ายกิจกรรม  
๔. ผู้บริหารสถานศึกษายังมีข้อควรแก้ไขปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่เชื่อมโยงบูรณา

การทุกส่วนเข้าด้วยกัน การเทียบระบบ การพัฒนาระบบ  
๕. ผู้บริหารควรมีการปรับปรุงส านักงาน  ฝ่ายงาน  กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นระบบ สะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพครุและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรมศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา  

 
 

 ๗. ผู้บริหารหาควรแก้ไขข้อบกพร่องในด้านการประสานงาน เชื่อมโยงกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ
องค์กรทุกระดับเพ่ือการจัดการศึกษา 
 
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 

๓. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยม
ต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

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

๕. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 

๖. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

  ๑) ควรพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้ใช้การได้ดีเสมอ ปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพดี เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมและปรับสภาพภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
  ๒) พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
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  ๓) ควรพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนวิธีสอนของตนเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ใช้สื่อที่หลาก
หลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ครูควรส่งเสริมและสนับสนุนงานของหมู่คณะ และน าเสนอแนวคิด
เพ่ือพัฒนาองค์กรร่วมกันอยู่เสมอ 

  ๔) ควรพัฒนาวิธีการ และให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้
เต็มตามศักยภาพของตนเอง 

  ๕) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

  ๖) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท า
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

  ๗) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย 
ติดตามผลการน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

  ๘) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

   ๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ ๒๑  
   ๒) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน  
O-NET 
   ๓) การจัดหาครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  
         ๑) ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและประกาศค่าเป้าหมาย  
               ปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๒ 
           ๒) ผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

      โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน   ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงประกาศใช้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
              ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  เดือน สิงงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
                                                    (นายประสาน  โชติมน) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

            โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจงึได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

          ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
                                                       (นายประสาน  โชติมน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕๖ - 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีมาก 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รอ้ยละ ๕๕ – ๖๔ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 



- ๕๗ - 
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีมาก 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
  

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ร้อยละ 

การแปรผล 

ร้อยละ ๗๕ – ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ ดีมาก 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ ดี 

ร้อยละ ๔๕ – ๕๔ ปานกลาง 

ร้อยละ ๐๐ – ๔๔ ก าลังพัฒนา 

 

 
 
 
 

 



- ๕๘ - 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 

      โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึง
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน   ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน
และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
               เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  โรงเรียนจึงประกาศใช้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
              ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                    (นายประสาน  โชติมน) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
 
 

 

 

 

 

 

 



- ๕๙ - 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก ่

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

 

            โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

          ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

 
                                                       (นายประสาน  โชติมน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีมาก 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีมาก 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

ร้อยละ 

การแปรผล 

ร้อยละ ๗๕ – ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ ๖๕ – ๗๔ ดีมาก 

ร้อยละ ๕๕ – ๖๔ ดี 

ร้อยละ ๔๕ – ๕๔ ปานกลาง 

ร้อยละ ๐๐ – ๔๔ ก าลังพัฒนา 
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ผลงานของนกัเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ระดับจังหวัด 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน สถานทีจ่ัด 

 
รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ 
ด้านการพูดการอ่าน และการเขียน จากกระทรวง 
วัฒนธรรม ประจ าปี๒๕62 

รางวัล 
เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

จากวัฒนธรรมจังหวัด 

 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฯ 
ระดับชั้น ม.๑-๓ จ.สุโขทัย  ประจ าปี ๒๕62                                                                                                                                                 

ชนะเลิศ โครงการสารนุกรมไทย 
และสโมสรไลออนสส์ากลภาครวม 310 

 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับชั้น ม. ๔-๖ ระดับ
จังหวัด และระดับ สพม. ๓๘  ในโครงการรักภาษาไทย  
ประจ าปี๒๕62                                                                                                                                                  

ชนะเลิศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี  ระดับชั้น ม. 1-3 ระดับ
จังหวัด และระดับ สพม. ๓๘  ในโครงการรักภาษาไทย  
ประจ าปี๒๕62                                                                                                                                                  

ชนะเลิศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น  ม.1- ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น  ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้น ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน  ม.1- ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69 
ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ระดับช้ัน 
ม.4- ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับเขตพื้นท่ี 
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1- ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69  ปี
การศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69  ปี
การศึกษา 2562 

เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแขง่ขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.1- ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69  ปี
การศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69  ปี
การศึกษา 2562 

เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
การแข่งขันเรียงความ ระดับช้ัน ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งท่ี 69  ปี
การศึกษา 2562 

เหรียญเงิน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 



- ๖๕ - 
 

ผลงานของนกัเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ระดับภาค 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน สถานทีจ่ัด 

 
การแข่งขันแต่งกลอนสดระดับภาคเหนือจาก 
สมาคมนักกลอน ปีการศึกษา 2562     

รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

 
การแข่งขันแต่งกลอนสด ระดับภาคเหนือ เนื่องใน 
วันมหิดล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ปีการศึกษา 2562     

รางวัล 
ชมเชย 

คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ในโครงการสารานุกรมไทย 
ส าหรับเยาวชนฯ ครั้งท่ี 12 ปีการศึกษา 2562     

รางวัล 
เข้าร่วม 

โครงการสารนุกรมไทยและสโมสรไลออนส์
สากลภาครวม 310 

 
การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
ครั้งท่ี 25 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ประจ าปี 2562 
ระดับภาค 

รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

โครงการสารนุกรมไทยและสโมสรไลออนส์
สากลภาครวม 310 

ผลงานของนกัเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ระดับชาติ 

 
รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ 
ด้านการพูดการอ่าน และการเขียน จากกระทรวง 
วัฒนธรรม ประจ าปี๒๕62 

รางวัล 
เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 

จากกระทรวงวัฒนธรรม 

 
การท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น  ม.4- ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ภาคเหนือ   
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
ชนะเลิศ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสรมิการอ่าน ระดับชั้น 
ม.4- ม.6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 

เหรียญทอง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.1- ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับระดับชาติ ภาคเหนือ
ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 

เหรียญเงิน 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
 

รวมเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2562 
 

 
รางวัลชมเชยนักเรียนพระราทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขนาดกลาง  

 

 
รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  

ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน  พุทธศักราช 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๗ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6 
 

 
 
 



- ๖๘ - 
 

 
 
 
 

 
 



- ๖๙ - 
 

 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นรีวิวหนังสือ ระดับมัธยมศึกษา  
 
 

 
รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6 

 

 
 



- ๗๐ - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



- ๗๑ - 
 

 
 

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม1-3 
 

รวมเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2562 
 



- ๗๒ - 
 

 
 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน “มหิดลกรองแก้วแวววรรณ ครั้งที่ 12”  
ประจ าปี 2562  ประเภทกลอนแปด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- ๗๓ - 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งกลอนสดระดับภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 



- ๗๔ - 
 

 
 

 
 
 

 
 


