
โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564
2 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มฐ.1/1.1/1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน

การส่ือสาร และการคิดค านวณ
ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรักการอ่าน  85 88 90 ครูจรรยา  บูรณสมภพ

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มฐ.3/3.1
มฐ.3/3.2

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามท่ีสถานก าหนด

80 82 84 ครูรุ่งนภา  บัวพลับ

มฐ.1/1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

70 72 74 ครูจารุวรรณ  เครืออ่อน

มฐ.3/3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ
ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถ 
และศักยภาพของแต่ละบุคคล

80 82 84 ครูจารุวรรณ  เครืออ่อน

มฐ.3/3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้

80 82 85 ครูชาลี  เลินไธสง

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

80 82 85 ครูชาลี  เลินไธสง

7 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

มฐ.3/3.1
มฐ.3/3.2

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามท่ีสถานก าหนด

80 82 84 ครูอิสรพงษ์  อินสว่าง

5 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

8 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

มฐ.1/1.2/4
มฐ.3/3.1

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะด้านกีฬาอยู่ในระดับดี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

85 90 95 ครูสุวิทย์  กุลฉิม

มฐ.1/1.1/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

80 82 84 ครูกิตธวัช  วรรณกิจ

มฐ.3/3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

นักเรียนมีศักยภาพทางศิลปะได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

80 82 84 ครูกิตธวัช  วรรณกิจ

มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

80 82 84 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

มฐ.1/1.1/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด

80 82 84 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

มฐ.1/1.1/6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับดีข้ึนไป

80 82 84 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะท่ีดีและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

90 92 94 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
และเทคโนโลยี

10

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

9



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

11 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

มฐ.3/3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินเก่ียวกับ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

80 82 84 ครูภานุพันธ์ ภักดี

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

ผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนเพ่ิมข้ึน
ท้ังในระดับเขตและระดับภาค

80 85 90 ครูกันยา  ศรีเดช

มฐ.1/1.1/2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา

นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันมีทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์ อภิปรายและแก้ปัญหา
ในการน าเสนอผลงานได้

80 85 90 ครูกันยา  ศรีเดช

มฐ1/1.1/5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 70 75 80 ครูกันยา  ศรีเดช

มฐ.1/1.1/6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอนไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

80 85 90 ครูกันยา  ศรีเดช

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ12



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนาการ
ทางสมอง  ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและผู้เรียนมีส่วนร่วม

85 86 87 ครูอิสรพงษ์  อินสว่าง

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดท า  จัดหา
ผลิต  และใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้

85 86 87 ครูศิริรัตน์  ช่ืนศิริ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้เก่ียวกับงาน
วิจัยในช้ันเรียน  มีการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  งานวิจัย  ในรายวิชาท่ีตนสอน
ผลการวิจัยช่วยแก้ปัญหา  ปรับพฤติกรรม และ/หรือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนได้และมีการขยายผล
ครูใช้ผลในการปรับปรุงการสอน

85 86 87 ครูจีรพัส  สีทอง

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ

มฐ.2/2.4ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ

13



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

15 มฐ.3/3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถน 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

17 น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

มฐ.1/1.2/1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประอาชีพ
และด ารงชีวิตประจ าวันได้

80 82 84 ครูอัจฉรา  พรมทอง

19 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม มฐ.1/1.1/1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การส่ือสาร และการคิดค านวณ

ร้อยละของโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
ท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

100 100 100 ครูแชมพู เพ็งอุ่น

มฐ.1/1.2/3 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน
การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละของเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

100 100 100 ครูแชมพู เพ็งอุ่น

มฐ.3/3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

ร้อยละของนักเรียนเรียนร่วมอ่านคล่อง เขียนคล่องข้ึน 85 87 89 ครูแชมพู  เพ็งอุ่น

ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

19 โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม มฐ.3/3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละของเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
องค์กรและชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ

85 87 89 ครูแชมพู  เพ็งอุ่น

21 ส่งเสริมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา

มฐ.1/1.2/4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการปฏิบัติด้านกีฬาอยู่ในระดับดี 85 90 95 ครูสุวิทย์  กุลฉิม

ร้อยละของภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

75 80 85 ครูเกศศิริ  คนึงคิด

ร้อยละของสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

80 85 90 ครูเกศศิริ  คนึงคิด

ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องพยาบาล
อยู่ในระดับดีข้ึนไป

80 85 90 ครูเกศศิริ  คนึงคิด

ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้โรงอาหาร
อยู่ในระดับดีข้ึนไป

80 85 90 ครูเกศศิริ  คนึงคิด

ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องน้ าอยู่ในระดับดีข้ึนไป 80 85 90 ครูเกศศิริ  คนึงคิด

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมมฐ.1/1.2/4

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ28



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.1/1.1/4 คุณภาพผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

เพ่ือให้นักเรียนรู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด 85 87 89 ครูกิตธวัช  วรรณกิจ

เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเล่ียงให้ห่างไกล
จากยาเสพติด

85 87 89 ครูกิตธวัช  วรรณกิจ

เพ่ือสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เร่ืองบทบาท
และคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคมพัฒนาการทางเพศ
การจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศ

85 87 89 ครูกิตธวัช  วรรณกิจ

29

กระบวนการบริหารและการจัดการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

มฐ.2/2.5 

สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข


