
โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

มฐ.1/1.1/1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การส่ือสาร และการคิดค านวณ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ

85 86 87 ครูจีรพัส  สีทอง

มฐ.1/1.1/2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่าง  มีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.1/3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง
มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสมารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.1/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.1/6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.2/2.3 ด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

100 100 100 ครูสายร่ม  อินสว่าง

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล1

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

มฐ.1/1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 82 83 85 ครูสายร่ม  อินสว่าง
มฐ.3/3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.3/3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง
มฐ.3/3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ

และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.3/3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ครูผู้สอนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

85 86 87 ครูสายร่ม  อินสว่าง

23 ธนาคารโรงเรียน มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

80 82 84 ครูจิราพร  ร่ืนฤทธ์ิ

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการอบรมคุณธรรม 90 95 98 ครูวิทยา  ทองศรี

มฐ.1/1.2/2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีข้ึนไป

80 85 90 ครูวิทยา  ทองศรี

โรงเรียนคุณธรรมช้ันน า26

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร
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โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 ในรายการพ้ืนฐาน

100 100 100 ครูสุพีร์รญา  ปัญญาค า

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักเรียน
ท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ทุนปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจนทุกคน

100 100 100 ครูณัฐสุดา  เพ็งสร้อย

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักเรียน
พักนอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน

100 100 100 ครูสุพรรณี  พลอยแดง

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึงการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

36 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

มฐ.2/2.3


