
ส่วนที่  1 
บทนำ 

 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 1  ตำบลบ้านบึง          

อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61140  โทรศัพท์  056 – 539014 
โทรสาร 056 – 539167      Website : www.banraiwitthaya.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3  มีเขตพื้นที่บริการ  16 หมู่บ้าน  ได้แก ่ หมู่  1, 7, 10  ต.ทัพหลวง  อ.บ้านไร่ 

      หมู่ 2, 5          ต.ห้วยแห้ง  อ.บ้านไร่ 
                หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7    ต.บ้านบึง    อ.บ้านไร่ 

หมู่ 5, 6       ต.เจ้าวัด     อ.บ้านไร่
หมู่ 1, 4       ต.บ้านไร่     อ.บ้านไร่ 

 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1  ผู้บริหาร  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งต้ัง)     
2.2.1   นางสาวขนิษฐา   ก้อนเพชร       รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 

2.3 ประวัติโดยย่อ ปรัชญา คำขวัญ  และสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ตั้ง  ณ เลขที่ 101  หมู่ที่  1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านไร่  จังหวัด

อุทัยธานี ติดกับถนนสายบ้านไร่ – อุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี  77  กิโลเมตร อยู่ห่าง
จากตัวอำเภอบ้านไร่  3 กิโลเมตร มีเนื้อที่  92  ไร่ 2 งาน  54  ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี ้
  ทิศเหนือ  ติดกับเขตอำเภอห้วยคต 
  ทิศใต้   ติดกับเขตอำเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ี
  ทิศตะวันออก  ติดกับเขต จ.กาญจนบุร ี
  ทิศตะวันตก  ติดกับเขตอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท 

ได้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่ งให้จังหวัดอุทัยธานี  ดำเนินการเปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่  ซึ่งทางอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่โรงเรียนบ้านไร่   
( ประถมปลาย ) เดิม  เหมาะสมและมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้คือ 
          1.  นายสวิง        สีสรรพ์            บริจาคจำนวน   25   ไร่ 
          2.  นายเจ๊ก        แห้วเพชร          บริจาคจำนวน   25   ไร่ 
          3.  นายเพ็ง – นางขุน    เงินทองดี  บริจาคจำนวน   42   ไร่  2  งาน  54 ตารางวา  
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รวมที่ดินที่ได้บริจาค  ทั้งสิ้น 92 ไร่  2 งาน 54  ตารางวา   จึงได้ทำการ ซ่อมแซมอาคารที่
ชำรุดและบ้านพักครู  1  หลัง ที่ทรุดโทรมให้สามารถใช้การได้ และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2514 โดยศึกษาธิการอำเภอบ้านไร่ ( นายทองหล่อ จันทร์หนัก )  เป็นประธานในพิธีเปิด  
มีนายปรีชา ภู่จำกัด  ทำหน้าที่ครูใหญ่ มีครู 1 คน และนักเรียน จำนวน 24 คน 
 14  พฤษภาคม 2514  นายปรีชา ภู่จำกัด   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา และนายสมนึก ยุวพันธ์ ครูโรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์ จังหวัดชัยนาท มาดำรง
ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
         1 มกราคม 2519 นายสมนึก  ยุวพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองขาหย่าง
วิทยา และนายนิวัฒน์ รังษิมาศ ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2527  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทัพทัน
อนุสรณ์  จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่  17 ธันวาคม 2527     นายวรศักดิ์  เถาวัน  อาจารย์ใหญ่
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานีมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 22 ตุลาคม 2535 นายวรศักดิ์  เถาวัน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสัก
วิทยา จังหวัดอุทัยธานี และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมบุญ  ทิพรังศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
หนองเต่าวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2541  นายสมบุญ  ทิพรังศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี  และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นายนพดล  วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประจันต์เมธี
ประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
  ตุลาคม 2544 นายนพดล วัฒนา เกษียณอายุราชการกรมสามัญศึกษา  จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง 
นายชาญศักดิ์  คันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่วิทยา   
  ตุลาคม  2547 นายชาญศักดิ์   คันศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งให้นางสงวนทรัพย์  ทิพรังศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
 กันยายน 2553 นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 
 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งแต่งต้ังให้ 
นายวิชัย ยุชังกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 กันยายน 2559  นายวิชัย  ยุชังกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 
 พฤศจิกายน  2559  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งแต่งต้ังให้ 
นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
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 ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
 คำขวัญ    มานะ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นเฟ่ืองฟ้า 

อักษรย่อ   บ.ร.ว. 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน    

    
 

 
สีประจำโรงเรียน    ฟ้า – ขาว 

ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าในอนาคต 
ความมีเกียรติสูง 
ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และหมายถึงผู้มี
ศีลธรรม มีสติ ปัญญา รู้จักช่วยเหลือสังคม 

 
2.4 ทำเนียบผู้บริหาร 

1. นายปรีชา  ภู่กำจัด  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2514 - 2515 
  2. นายสมนึก  ยุวพันธ์  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2515 - 2519 
  3. นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2519 - 2527 
  4. นายวรศักดิ์  เถาวัลย ์  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2527 - 2535 
  5. นายสมบญุ  ทิพรังศร ี  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2535 - 2541 
  6. นายนพดล  วัฒนา  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2541 - 2544 
  7. นายชาญศกัดิ์  คันสร  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2544 - 2548 
  8. นางสงวนทรัพย์  ทิพรังษี  ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2548 - 2553 
  9. นายวิชัย  ยุชังกูล   ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2554 – 2559 

10. นายอนุกูล  กรัณย์เมธากลุ ดำรงตำแหนง่ พ.ศ.  2559 – ปัจจุบัน  
2.5 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน  
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป 

 1. การพัฒนาหรอืการดำเนินการเกี่ยวกับ 
การให้ความเห็นการพฒันาสาระหลักสูตรทอ้งถิ่น  
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
6. การวัด  ประเมินผล  และดำเนินการเทยีบโอน 
ผลการเรียน 
7. การวิจัยเพือ่พฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสรมิชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความรว่มมือในการพัฒนาวิชาการ 
กับสถานศึกษาและองคก์รอื่น  
14. การส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ  
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 
ด้านวิชาการของสถานศกึษา  
16. การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สือ่เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอ่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศกึษา  
9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดร้ับมอบหมายเกีย่วกับกองทุน 
เพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
11. การวางแผนพสัดุ  
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสรา้งที่ใช้เงินงบประมาณเพือ่เสนอตอ่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพือ่การจัดทำและจัดหาพสัดุ  
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ  
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
19. การนำเงินส่งคลัง  
20. การจัดทำบัญชีการเงิน  
21. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงนิ  
22. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบยีน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากำลัง  
2. การจัดสรรอัตรากำลงัข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจแุต่งต้ัง  
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การยา้ยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดอืน  
6. การลาของบคุลากรสงักัดสถานศึกษาทีไ่ม่มรีะเบียบกำหนด
ไว้เฉพาะ  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดำเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
10. การรายงานการดำเนินการทางวินยัและการลงโทษ  
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวตัิ  
14. การจัดทำบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์  
15. การส่งเสรมิการประเมินวทิยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสรมิและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
17. การส่งเสรมิมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การส่งเสรมิวินัย คณุธรรมและจรยิธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19. การริเริ่มส่งเสรมิการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศกึษา  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

1. การพัฒนาระบบและเครอืข่ายขอ้มลูสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพือ่พฒันานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพฒันาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การดำเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
10. การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน  
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรอื
เลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรพัยากรเพือ่การศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธง์านการศึกษา  
18. การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบนัสังคมอื่น 
ที่จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น   
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพือ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารงบประมาณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
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3. ข้อมูลนักเรียน    (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)  
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 155 147 302 
ม.2 172 133 305 
ม.3 126 145 271 

รวมระดับชั้น ม.ต้น 453 425 878 
ม.4 90 146 236 
ม.5 75 122 197 
ม.6 75 94 169 

รวมระดับชั้น ม.ปลาย 240 362 602 
รวมทั้งสิ้น 693 787 1,480 

 
4. ข้อมูลบุคลากร  ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 ) 

 

ตำแหน่ง 
เพศ ระดับการศกึษาสูงสุด 

รวม 
ชาย หญิง ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 - - - - - - - 2 - 2 
2. ครูประจำการ 27 51 - - - - - 51 1 26 - 78 
3. พนักงานราชการ 1 2 - - - - - 3 - - - 3 
4. ครูอัตราจ้าง 3 2 - - - - - 5 - - - 5 
  4.1 ครูอัตราจ้าง  1 1 - - - - - 2 - - - 2 
  4.2 ครูต่างชาติ 1 1 - - - - - 2 - - - 2 
  4.3 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 - - - - - - 1 - - - 1 
5. ลูกจ้างประจำ 2 - - - 1 1 - - - - - 2 
6. ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 3 1 4 1 - 1 - - - 10 
  6.1 ครูธุรการโรงเรียน - 1 - - - - - 1 - - - 1 
  6.2 นักการภารโรง  5 4 3 1 4 1 - - - - - 9 

รวม 39 61 3 1 5 2 - 60 1 28 - 100 
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5. สภาพชุมชนโดยรวม 
5.1 สภาพที่ตั้ง และการคมนาคม   สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณจะเป็นที่ราบสูง ภูเขา และ

พื้นที่เกษตรกรรม    มีประชากรประมาณ 62,878 คน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร  
โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของตัวอำเภอ การคมนาคมสะดวกสบาย  มีถนนลาดยางอย่างดี   
มีรถประจำทางผ่าน  3  สาย  คือ สายอุทัยธานี - บ้านไร่   สายบ้านไร่-สุพรรณบุรี และสายบ้านไร่-
กรุงเทพฯ  
 5.2 สภาพเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การทำไร่อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา มากกว่า
ร้อยละ 60  ค้าขายและรับจ้าง ร้อยละ 20 รับราชการ ร้อยละ 10 และอื่นๆ อีกร้อยละ 10 โดยมี
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ  30,000 - 40,000  บาท 
 5.3 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธ มากกว่าร้อยละ 
80 ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆ น้อยกว่าร้อยละ 20 ประชากรในชุมชนมีการทำกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนเองนับถืออยู่อย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีอยู่อย่างหลากหลายตามความเชื่อ เช่น 
ประเพณีการปิดบ้าน จุลกฐิน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านไร่
และมีชื่อเสียง  คือ  ผ้าทอลายโบราณของกลุ่มแม่บ้านต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านผาทั่ง กลุ่มทอผ้าบ้านนา
ตาโพ กลุ่มแม่บ้านทัพหลวง  เป็นต้น 
 5.4  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  5.4.1 โอกาส  
  โรงเรียนอยู่ในชุมชนมีความหลากหลายของวัฒนธรรม  ประเพณี   มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีเอกลักษณ์สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้   ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใกล้
สถานศึกษาได้  เช่น  ศูนย์ทอผ้าโบราณบ้านผาทั่ง  ศูนย์แสดงและสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาตา
โพ  วนอุทยานถ้ำเขาวง  น้ำตกผาร่มเย็น  แปลงเรียนรู้เกษตรพอเพียงบนที่สูง  แก่นมะกรูด  ปัจจุบัน
เป็นสถานท่องเที่ยวเป็นที่นิยมและมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่บริเวณใกล้กับสถานศึกษา  และได้รับความ
ร่วมมือจากองค์กรภายในท้องถิ่น  จากสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียน สมาคมศิษย์เก่า    
คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน   
  5.4.2 อุปสรรค 

ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม  และมีรายได้ไม่แน่นอน  ผลผลติทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ 
ทำให้ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง  นักเรียนบางส่วนอยู่ในสภาพครอบครัวหย่าร้าง  และผู้ปกครอง
นักเรียนสว่นใหญ่ต้องออกไปประกอบอาชีพต่างถ่ินทำให้นักเรยีนต้องอยู่ตามลำพัง  หรืออยู่กับ
ผู้ปกครองที่สูงอายุทำให้นักเรียนขาดความอบอุ่น  อีกทั้งมีสื่อ อาบายมุข เป็นภัยคุกคามต่อเยาวชน 
ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่าง ๆ  
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6. ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
6.1  อาคาร 

อาคาร แบบ 
สร้าง 
เมื่อ 

จำนวน
ห้อง 

สภาพ
ปัจจุบัน 

อาคารเรียน 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2514 16    ทรุดโทรม    
อาคารเรียนช่ัวคราวปฏิรูปการศึกษา 2522 1    ทรุดโทรม    
CS208B 2528 8    พอใช ้   
324ล.,324ล./41  ทรงไทย,หรือ 324 อื่น ๆ 2538 16    ดี             
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่น ๆ 2543 24    ทรุดโทรม               

อาคาร สปช.201/26 2528 2    พอใช ้            
อเนกประสงค ์  อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27 2537 1    พอใช ้            

  โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 2546 -    ดี             
  อื่น ๆ (สร้างเอง) 2546 -    ดี             
  อื่น ๆ (สร้างเอง) 2525 2    ทรุดโทรม    
  อื่น ๆ (สร้างเอง) 2550 -    ดี             
 อื่น ๆ (สร้างเอง) 2553 -    ดี             
 อื่น ๆ (สร้างเอง) 2556 -    ดี             
  อื่น ๆ (สร้างเอง) 2559 -    ดี             

 
  6.2  บ้านพัก 

บ้านพัก แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

การใช ้
ประโยชน ์

สภาพ
ปัจจุบัน 

บ้านพักคร ู กรมสามัญ 2515     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2515     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
 กรมสามัญ 2516     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2517     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2518     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2519     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2522     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2523     มีผู้อยู่อาศยั        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2527     มีผู้อยู่อาศยั        พอใช ้
  กรมสามัญ 2531     มีผู้อยู่อาศยั        พอใช ้
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    6.2  (ต่อ) 

บ้านพัก แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

การใช ้
ประโยชน ์

สภาพ
ปัจจุบัน 

 กรมสามัญ 2532 มีผู้อยู่อาศัย พอใช ้

  อื่น อื่น (สร้างเอง) 2555     มีผู้อยู่อาศยั        ดี 
  อื่น อื่น (สร้างเอง) 2559     มีผู้อยู่อาศยั        ดี 

ภารโรง อื่น ๆ 2536     มีผู้อยู่อาศยั           พอใช ้            
 
  6.3 ส้วม 

ส้วม แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

ใช้การได ้ ใช้การไม่ได ้

  ร.ย.601/43,องค์การ 2536   6      -          
  ร.ย.601/43,องค์การ 2536   6      -         
  ร.ย.601/43,องค์การ 2538   6      -          
  ร.ย.601/43,องค์การ 2538   3      -          
  ร.ย.601/43,องค์การ 2539   4      -          

 
 

7. ข้อมูลด้านทรพัยากร 
7.1  ข้อมูลทรพัยากรที่จำเป็น 

1)  คอมพิวเตอร์  มีจำนวนทัง้หมด         308        เครือ่ง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน         265       เครือ่ง 
  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ได้        18         เครือ่ง 
  ใช้ในงานบริหาร              25         เครือ่ง 
7.2  ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมทีั้งหมด  11  ห้อง  ได้แก่   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จำนวน  5  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน  4  ห้อง 
  ห้องเรียนคุณภาพ                 จำนวน  2  ห้อง 
7.3   พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่  สนามกฬีา  หอประชุมโรงเรียน  สนามหน้า 
เสาธง  สวนป่าธรรมชาติ 
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8. เกียรติประวัติโรงเรียน 
8.1  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2540 
8.2  เข้าโครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาในประเทศไทยและเข้ าโครงการนำร่อง  

สืบค้นสังคม วัฒนธรรมและท้องถิ่นไทย (SEED)  
8.3  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน รุ่น 2) ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 
8.4  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านไร่วิทยาพุทธศักราช 

2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

8.5  ผ่านการประเมินภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบที่ 3)  
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 

8.6  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  พ.ศ. 2561  
8.7  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย 

ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่  68 
8.8  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศลำดับที่ 2  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3   งานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนระดับชาติ  ครั้งที่  68 
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 
ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย   มีเอกลักษณ์   ตลอดจนมีการพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจนเป็นที่ได้รับ
ความนิยมทำให้ผู้ปกครองมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร สะดวก 
รวดเร็ว  ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก ส่งผลเศรษฐกิจในชุมชนมีลักษณะขยายตัว อีกทั้ง
ผู้ปกครองไว้วางใจสถานศึกษาและได้รับการสนับสนุน  จากชุมชน  องค์กรส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

ปัจจัยภายใน 
   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในที่ชัดเจน  ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์  และมีความรู้ความสามารถ  มีการบริหารจัดการที่ดี  เป็นที่ยอมรับของคณะครู และ
บุคคลากรภายนอก มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ  
คือ  จำนวนผู้บริหาร ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด  
   บุคลากรมีจำนวนตามเกณฑ์และมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความรู้
ความสามารถตรงตามวิชาเอก  และสอนตรงตามสาขา  ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ
อย่างสม่ำเสมอ  ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ  สถานศึกษามีแผนการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย  ให้เลือกตามความถนัด  มีแหล่งวิทยบริการที่หลากหลายเพียงพอและมีคุณภาพ 
ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและสามารถเข้าศึกษาต่อได้หลายสถานศึกษา  
ได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน   
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยจากต่าง ๆ ทำให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน เปน็ที่ยอมรับของชุมชน  
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ส่วนที่  3 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
การจัดวางทิศทางของโรงเรียนจะช่วยให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น  

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานภาพของตนเอง  โดยการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  แล้วนำผลการประเมินภายนอกรอบสามมากำหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ดังนี ้
 
วิสัยทัศน ์

โรงเรียนบ้ านไร่วิทยามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการ          
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์
 1. ผู้ เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 3. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพ่ือสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาว 
 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ     
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ     
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพ    
ตามความต้องการและความถนัด 
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 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มีพัฒนาการปกติ และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือ
ความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ    
หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได ้
 8. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่ มีคุณภาพ              
มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
 9. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึง
บริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 10. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ           
มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่
 
กลยุทธ ์

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
3. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
จุดเน้นของโรงเรียน 
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ 
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะใน
การใช้เทคโนโลย ี
 4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม มีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ 
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 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ในทุกมิติ  
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรกัการออม 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม 

 
 


