
โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

นักเรียนได้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา

80 85 90 ครูจรรยา บูรณสมภพ

นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการท างาน
ด้านการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน

80 85 90 ครูนวสร นราศรี

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ครูได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ 80 85 90 ครูจรรยา บูรณสมภพ

มฐ.3/3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน องค์กรท่ีเก่ียวข้อง

80 85 90 ครูจรรยา บูรณสมภพ

นักเรียน ครูบุคลากร และชุมชน มีร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

80 82 84 ครูวิภาพร นันทศรี

นักเรียน ครูบุคลากร และชุมชน มีร้อยละความพึงพอใจ
ต่อด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

80 82 84 ครูวิภาพร นันทศรี

14 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

จัดดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

มฐ.3/3.1

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

18 มฐ.2/2.5 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

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 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.1/1.1/6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

เพ่ือได้รับข้อมูลการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพเพ่ือช่วย
ให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะการประกอบอาชีพเพ่ือค้นหา     
ความถนัดของตนเอง เก่ียวกับอาชีพต่างๆท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน 
และในโลกกว้าง

85 90 95 ครูปิยมาศ  นุ่มศรี

มฐ.1/1.2/3
มฐ.1/1.2/4

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

เพ่ือช่วยส่งเสริมป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียน
ตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยกลุ่มเพ่ือนท่ีปรึกษา ( Youth Counselor  : YC )

80 85 90 ครูปิยมาศ  นุ่มศรี

เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นท่ีรู้จัก 
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง 
และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

90 93 95 ครูปิยมาศ  นุ่มศรี

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณะครูและนักเรียน
ท่ีจบการศึกษา และเกิดความตระหนักและรักในสถาบัน
ท่ีตนเองศึกษาอยู่

85 90 95 ครูปิยมาศ  นุ่มศรี

มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ระดับดีข้ึนไป

80 85 90 ครูศิริรัตน์   ช่ืนศิริ

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง

80 85 90 ครูศิริรัตน์   ช่ืนศิริ

20 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

มฐ.1/2.5

24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ด้วยห้องเรียนคุณภาพ



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
( DLIT )

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ครูและนักเรียนสามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80 85 90 ครูวรวัฒ  กองสิงห์

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
งานครูท่ีปรึกษา

80 85 90 ครูกัญญารัตน์  สถิรสุข
สมบูรณ์

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก

80 85 90 ครูกรองกาญจน์ จินาพันธ์

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
แก้ไขพฤติกรรมระดับมาก

80 85 90 ครูสมพิศ  บัวพลับ

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ท่ีได้รับการเย่ียมบ้านนักเรียน

100 100 100 ครูชมพูนุช  กิจแก้ว

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยาท าประกันอุบัติเหตุ 100 100 100 ครูกัญญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ได้รับการประเมิน SDQ / EQ

100 100 100 ครูบุรณี  สุวรรณโชติ

27 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มฐ.2/2.2

มฐ.3/3.4

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน



โครงการ มาตรฐาน
ท่ี การศึกษา 2562 2563 2564

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2562-2564
             กลยุทธ์ท่ี 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด
อยู่ในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูวีระ วงค์สายสิน

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูวีระ วงค์สายสิน

มฐ.2/2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารระหว่างสถานศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูวีระ วงค์สายสิน

31 พัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษา

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูวีระ วงค์สายสิน

32 พัฒนาอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีได้ใช้อาคาร
สถานท่ีในการศึกษา

86 92 98 ครูวิวัฒน์ชัย  กิตต์ิธนาตระกูล

มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

80 82 84 ครูวรวัฒ  กองสิงห์

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

นักเรียนสามารถเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีได้เหมาะสม 80 82 84 ครูวรวัฒ  กองสิงห์

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ครูและนักเรียนสามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80 82 84 ครูภาคภูมิ  สุวรรณโชติ

30 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และสัมพันธ์ชุมชน

34 พัฒนาระบบเครือข่าย
และการบริการส่ือเทคโนโลยี


