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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2565 – 2567 ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ฉบับนี้ 
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผนสอดคล้อง
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สำรวจสภาพของโรงเรียน จากรายงานการประเมินตนเอง และผลวิเคราะห์สภาพการณ์  ทั้งภายใน   
และภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ) กำหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
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ของโรงเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป  
 ขอขอบคุณในความร่วมมือของคณะครู  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้การดำเนินการ
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สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
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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 สั งกัดสำนั กงาน เขต พ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท 

1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการ  16 หมู่บ้าน  ได้แก่  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.บ้านไร ่

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

 
2. ข้อมูลด้านการบริหาร 

2.1  ผู้บริหาร  นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)     
2.2.1   นางสาวขนิษฐา   ก้อนเพชร       รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานบุคคล 
2.2.2   สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์     รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ 
2.2.3   นางสาวกฤติยา  ชินประเสริฐ     รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ 

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

ติดกับถนนสายบ้านไร่ – อุทัยธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี  77  กิโลเมตร อยู่ห่างจาก        
ตัวอำเภอบ้านไร่  3 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี  92  ไร่ 2 งาน  54  ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดกับเขตอำเภอห้วยคต  อำเภอลานสัก   
                                                    อำเภอแม่เปิน  จังหวัดนครสวรรค์   
                                                    อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
  ทิศใต ้   ติดกับเขตอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
     อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี 
  ทิศตะวันตก  ติดกับเขตอำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
     อำเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 
  ทิศตะวันออก  ติดกับเขตอำเภอหนองมะโมงและอำเภอเนินขาม  

จังหวัดชัยนาท 
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ได้จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้จังหวัดอุทัยธานี   ดำเนินการเปิดโรงเรียน

มัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านไร่  ซึ่งทางอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานที่โรงเรียนบ้านไร่   
( ประถมปลาย ) เดิม  เหมาะสมและมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดินให้คือ 
          1.  นายสวิง        สีสรรพ์            บริจาคจำนวน   25   ไร่ 
          2.  นายเจ๊ก        แห้วเพชร          บริจาคจำนวน   25   ไร่ 
          3.  นายเพ็ง – นางขุน    เงินทองดี  บริจาคจำนวน   42   ไร่  2  งาน  54 ตารางวา  

รวมที่ดินที่ได้บริจาค  ทั้งสิ้น 92 ไร่  2 งาน 54  ตารางวา   จึงได้ทำการ ซ่อมแซมอาคาร    
ที่ชำรุดและบ้านพักครู  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 ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 
และนายนิวัฒน์ รังษิมาศ ครูโรงเรียนอุทัยทวีเวท มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2527  นายนิวัฒน์  รังษิมาศ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์  
จังหวัดอุทัยธานี และในวันที่  17 ธันวาคม 2527     นายวรศักดิ์  เถาวัน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน 
ตลุกดู่วิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานีมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 22 ตุลาคม 2535 นายวรศักดิ์  เถาวัน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลานสักวิทยา 
จังหวัดอุทัยธานี และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสมบุญ  ทิพรังศรี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองเต่าวิทยา  
จังหวัดอุทัยธานี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 ตุลาคม 2541  นายสมบุญ  ทิพรังศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสามัญศึกษา    
จังหวัดอุทัยธานี   และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง   นายนพดล  วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน         
ศรีประจันต์เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
  ตุลาคม 2544 นายนพดล วัฒนา เกษียณอายุราชการกรมสามัญศึกษา  จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง 
นายชาญศักดิ์  คันศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ    
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา   
  ตุลาคม  2547 นายชาญศักดิ์   คันศร  ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งให้นางสงวนทรัพย์  ทิพรังศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา มาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
 กันยายน 2553 นางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 
 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให ้
นายวิชัย ยุชังกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพวิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 กันยายน 2559  นายวิชัย  ยุชังกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ 
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 พฤศจิกายน  2559  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ 
นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
 
 ปรัชญาโรงเรียน   การศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 
 คำขวัญ    มานะ  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นเฟื่องฟ้า 

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  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2514 - 2515 
  2. นายสมนึก  ยุวพันธ์  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2515 - 2519 
  3. นายนิวัฒน์  รังษิมาศ  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2519 - 2527 
  4. นายวรศักดิ์  เถาวัลย์  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2527 - 2535 
  5. นายสมบุญ  ทิพรังศรี  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2535 - 2541 
  6. นายนพดล  วัฒนา  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2541 - 2544 
  7. นายชาญศักดิ์  คันสร  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2544 - 2548 
  8. นางสงวนทรัพย์  ทิพรังษี  ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 - 2553 
  9. นายวิชัย  ยชุังกูล   ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2554 – 2559 

10. นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2559 – ปัจจุบัน  
  

2.5 ระบบโครงสร้างการบริหารงาน  
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มการบริหารงบประมาณ หัวหนา้กลุ่มการบริหารงานบุคคล หัวหนา้กลุ่มการบริหารทั่วไป 
หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไป 

 1. การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับ 
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน  
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัด  ประเมินผล  และดำเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
และมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ  
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน 
ด้านวิชาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน  ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 
เพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
11. การวางแผนพัสดุ  
12. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ  
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ  
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
19. การนำเงินส่งคลัง  
20. การจัดทำบัญชีการเงิน  
21. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน  
22. การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียน และรายงาน 

1. การวางแผนอัตรากำลัง  
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
6. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่ไม่มีระเบียบกำหนด
ไว้เฉพาะ  
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12. การออกจากราชการ  
13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การดำเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
ตามอธัยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกจิการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกลุม่การบริหารวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกลุม่การบริหารงบประมาณ รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกลุม่การบริหารทัว่ไป รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกลุม่การบริหารงานบุคคล 
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3. ข้อมูลบุคลากร  ( ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ) 

 
ที่ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 2 2 4 
2 ข้าราชการครูสายผู้สอน 29 48 77 
 2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 7 9 
 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 10 12 
 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  2.3.1  วิทยาศาสตร์ 7 7 14 
  2.3.2  เทคโนโลยี 4 3 7 
 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 8 10 
 2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 - 6 
 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 2 5 
 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2 2 4 
 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 8 9 
 2.9 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 1 1 
3 พนักงานราชการ - 2 2 
 3.1 วิชาเอกภาษาไทย       - 1 1 
 3.2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์                    - 1 1 
4 ครูอัตราจ้าง 2 4 6 
 4.1 ครูไทย    
     4.1.1 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ (งบ สพฐ.)           1 - 1 
        4.1.2 ครูอัตราจ้าง (เงินอุดหนุน)    
             1) วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)                  1 - 1 
             2) วิชาเอกคอมพิวเตอร์                    1 1 
             3) วิชาเอกภาษาจีน                 - 1 1 
 4.2 ครูต่างชาติ (เงินรายได้สถานศึกษา)                     - 2 2 
5 ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
 5.1 ช่างปูน (ช 4)                        1 - 1 
6 ลูกจ้างชัว่คราว 6 5 11 
 6.1 ยามรักษาการณ์ (เงินอุดหนุน)   1 - 1 
 6.2 พนักงานขับรถ (เงินอุดหนุน)      3 - 3 
 6.3 แม่บ้าน (เงินอุดหนุน)              - 4 4 
 6.5 นักการภารโรง    
      6.5.1  นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน/งบ สพฐ.)  1 - 1 
      6.5.2  นักการภารโรง (เงินอุดหนุน)             1 - 1 



6 

ที่ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
 6.6 ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน/งบ สพฐ.)          - 1 1 
 รวมทั้งสิ้น 40 61 101 

 
 

4. สภาพชุมชนโดยรวม 
4.1 สภาพที่ตั้ง และการคมนาคม   สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณจะเป็นที่ราบสูง ภูเขา       

และพ้ืนที่เกษตรกรรม    ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร  โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็น
ที่ตั้งของตัวอำเภอ การคมนาคมสะดวกสบาย  มีถนนลาดยางอย่างดี  มีรถประจำทางผ่าน  3  สาย  
คือ สายอุทัยธานี - บ้านไร่   สายบ้านไร่ - สุพรรณบุรี และสายบ้านไร ่-กรุงเทพฯ  
 4.2 สภาพเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน 
ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ การทำไร่อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา มากกว่า
ร้อยละ 60  ค้าขายและรับจ้าง ร้อยละ 20 รับราชการ ร้อยละ 10 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 10         
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ  30,000 - 40,000  บาท 
 4.3 ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ ี ศาสนาที่นับถือส่วนใหญ่คือศาสนาพุทธ มากกว่าร้อยละ 
80 ศาสนาคริสต์และศาสนาอ่ืนๆ น้อยกว่าร้อยละ 20 ประชากรในชุมชนมีการทำกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนเองนับถืออยู่ อย่างต่อเนื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีอยู่อย่ างหลากหลายตามความเชื่อ            
เช่น ประเพณีการปิดบ้าน จุลกฐิน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้าน
ไร่และมีชื่อเสียง  คือ  ผ้าทอลายโบราณของกลุ่มแม่บ้านต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้านผาทั่ง กลุ่มทอผ้าบ้าน
นาตาโพ กลุ่มแม่บ้านทัพหลวง  เป็นต้น 
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5. ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
5.1  อาคาร 

อาคาร แบบ 
สร้าง 
เมื่อ 

จำนวน
ห้อง 

สภาพ
ปัจจุบัน 

อาคารเรียน 216 ล 2514 16    ทรุดโทรม    
CS208B 2528 8    พอใช้    
216 ล (ป.29) 2538 16    ดี             
318 ล/55-ก 2562 18    ดี             

อาคาร อาคารโรงฝึกงาน204/27 2528 2    พอใช้             
อเนกประสงค์   อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 100/27 2537 1    พอใช้             

  อ่ืน ๆ (สร้างเอง) โรงอาหาร 2546 -    ดี             
  อ่ืน ๆ (สร้างเอง) อาคารสวัสดิการร้านค้า 2546 -    ดี             
  อ่ืน ๆ (สร้างเอง) อาคารไฟฟ้า 2550 -    ดี             
 อ่ืน ๆ (สร้างเอง) อาคารประชาสัมพันธ์ 2553 -    ดี             
 อ่ืน ๆ (สร้างเอง) อาคารห้องพยาบาล ห้องโสต 2556 -    ดี             
  อ่ืน ๆ (สร้างเอง) อาคารโดม 2559 -    ดี             
 อ่ืน ๆ (สร้างเอง) อาคารปกครอง 2563 -    ดี             
 โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง 2564 -   ดี 

 
  5.2  บ้านพัก 

บ้านพัก แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

การใช้ 
ประโยชน์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

บ้านพักครู กรมสามัญ 2515     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2515     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
 กรมสามญั 2516     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2517     มีผู้อยู่อาศัย        ทรดุโทรม 
  กรมสามัญ 2518     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2519     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2522     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2523     มีผู้อยู่อาศัย        ทรุดโทรม 
  กรมสามัญ 2527     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 
  กรมสามัญ 2531     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 
  กรมสามัญ 2532     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 
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บ้านพัก แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

การใช้ 
ประโยชน์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

 บ้านพกัครู สปช.301/26 2552     มีผู้อยูอ่าศัย        ดี 
  อ่ืน อ่ืน (สร้างเอง) 2555     มีผู้อยู่อาศัย        ดี 
  อ่ืน อ่ืน (สร้างเอง) 2559     มีผู้อยู่อาศัย        ดี 

ภารโรง อ่ืน ๆ 2536     มีผู้อยู่อาศัย           พอใช้             
 
5.3  บ้านพักนักเรียน 

บ้านพัก แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

การใช้ 
ประโยชน์ 

สภาพ
ปัจจุบัน 

บ้านพัก
นักเรียน บ้านพักนักเรียน  8  คน 2536 

    
มีผู้อยู่อาศัย พอใช้ 

  บ้านพักนักเรียน  8  คน 2536     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 
 บ้านพักนักเรียน  8  คน 2538     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 
  บ้านพกันักเรียน  8  คน 2538     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 
  บ้านพักนักเรยีน  8  คน 2538     มีผู้อยูอ่าศัย        พอใช้ 
  บ้านพักนักเรียน  8  คน 2538     มีผู้อยู่อาศัย        พอใช้ 

 
  5.4 ส้วม 

ส้วม แบบ 
สร้าง
เมื่อ 

ใช้การได้ ใช้การไม่ได้ 

 นักเรียนหญิง สามัญ 2516 4  -          
 นักเรียนหญิง สามัญ 2536 6  -         
 นักเรียนชาย สามัญ 2538 6  -          
 นักเรียนหญิง สามัญ 2538 6  -          
 นักเรียนชาย สามัญ   2538 6 - 
 นักเรียนชาย สามัญ 2539 6  -          
 นักเรียนหญิง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 2559 6 - 
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7. ข้อมูลด้านทรพัยากร 
7.1  ข้อมูลทรัพยากรที่จำเป็น 

 คอมพิวเตอร์  มีจำนวนทั้งหมด         308        เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน         265       เครื่อง 
  ใช้สืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได ้       40         เครื่อง 
  ใช้ในงานบริหาร              25         เครื่อง 
7.2  ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด  11  ห้อง  ได้แก่   
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์       จำนวน  5  ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน  4  ห้อง 
  หอ้งเรียนคุณภาพ                 จำนวน  2  ห้อง 
7.3   พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ  ได้แก่  สนามกีฬา  หอประชุมโรงเรียน  อาคารโดม

เอนกประสงค์  สวนป่าธรรมชาติ 
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ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 

 
ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม 

ปัจจัยภายนอก 
 โรงเรียนบ้านไร่วิทยาอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  
แหล่งเรียนรู้หลากหลาย   มีเอกลักษณ์และโดดเด่น   ตลอดจนมีการพัฒนาส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  
จนเป็นที่ ได้รับความนิยมทำให้ผู้ปกครองมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยี             
มีความทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน ทำให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสารส่งผล
เศรษฐกิจในชุมชนมีลักษณะขยายตัว  ชุมชนมีความเข้มแข็ งมีการสนั บสนุนและเอ้ือเฟ้ือ               
ต่ อสถานศึ กษา  อีกทั้ งผู้ ปกครองไว้ วางใจสถานศึ กษาและได้ รับการสนั บสนุ น  จากชุ มชน               
องค์กรส่วนท้องถิ่น  ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

ปัจจัยภายใน 
   โรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นระบบและชัดเจน  ผู้บริหาร
มีวิสัยทัศน์  และมีความรู้ความสามารถ  มีการบริหารจัดการที่ดี  เป็นที่ยอมรับของคณะครู         
และบุคลากรภายนอก มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   
   บุคลากรมีศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถตรงตามวิชาเอกและสอนตรงตามสาขา       
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  มีการนิเทศกำกับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     
ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา  มีแผนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย  ให้เลือก   
ตามความถนัด  มีแหล่งวิทยบริการที่หลากหลายเพียงพอและมีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผล    
ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพและสามารถเข้าศึกษาต่อได้หลายสถานศึกษา  ได้รับการช่วยเหลือ      
ด้านทุนการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน   
 จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
ต้ังอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรม  มีเอกลักษณ์  อีกท้ังมีโครงสร้างการบริหารจัดการ
ที่เป็นระบบและชัดเจน  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยจากต่าง ๆ ทำให้     
การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน เป็นที่ยอมรับของชุมชน   
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ส่วนที่  3 
ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย            
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข

ให ้เก ิดขึ ้น   กับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน             
ให้มี  ความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา    
(2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี  ต่อสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริม    
สร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมา    
ภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้าง
กลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม        
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุข
อย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์            
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคง   
ของชาติ    เพ่ื อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่ วยงานด้ าน ความมั่ น คง                 
โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนา
และผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน   
ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ     และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ  และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า 
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ     (2) การเสริมสร้างและธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ        
และที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
โดย 1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวม   อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวย        
ต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ     (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 

 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 
ประเด็น ได้แก่ 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ       
และมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย(1) เกษตรอัตลักษณ์ พ้ืนถิ่น          
(2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูปและ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต       
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร              
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ง
และโลจิสติกส ์และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง       
ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว    
ที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ      
(3) ท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ ยวสำราญทางน้ ำ และ              
(5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ    
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่
และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดย (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ(2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด  (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประกอบด้วย   7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม           
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย 1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว             
(2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน              
ในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ ง ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝั งค่านิยม              
และวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ            
(7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ   ต่อส่วนรวม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
(2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
(3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย(1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้      
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
(3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ       
และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถ      
ในต่างประเทศใหม้าสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม 
โดย  (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ(5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี         
ในทุกพ้ืนที ่
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6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย  (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           
(3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ      
โดย (1) การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬา        
เพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ  (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย     
4 ประเด็น ได้แก่ 

1. การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร  (4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน(5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคน
ยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข       
และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรม  
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (1) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค(2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคม        
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ     
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน       
และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน  (4) ส่งเสริม  ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
(5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
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4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ(2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
และการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน     
และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์      
และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำล่าคลองและ
แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) 
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่ งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  โดย (1) เพ่ิมมูลค่า            
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาด  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ 
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมและ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วน
กิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (1) ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำ้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
(2) พัฒนาพ้ืนที่ เมือง ชนบทเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ          
ตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาค
เกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน 
รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบ
สาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 

5. พัฒนาความม่ันคงน้า พลังงาน และเกษตรที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) 
พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ(2) เพ่ิมผลิตภาพ    
ของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำ  อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำให้ทัดเทียม   
กับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร     
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ต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ     
(5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ   และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าวหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะ     
และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (1) พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการ
ประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (4) พัฒนา   
และด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก่ำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ      
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล       
และเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 
ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

3. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง  
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ และ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน       
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม(2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
ในการพัฒนาประเทศ และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท       
การพัฒนาประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

5. บุ คลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ ง  ยึดหลักคุณ ธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึ ก                 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม และ     (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย(1) ประชาชนและภาคี
ต่าง ๆ   ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่น   
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ      
มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย           
(1) ภาครัฐจัด     ให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง              
(2) มีกฎหมายเท่าที่ จ่ าเป็น แล (3) การบั งคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ าเทียม                
มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง   มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรม
ทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ         
(5) พัฒนามาตรการอืน่แทนโทษทางอาญา 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลัก
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศกึษา  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย  และนวัตกรรม  

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย  ดังนี้ 

2.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรม         
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลัก    
ของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริม
การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

2.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50  ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสำหรับกลุ่ม
ชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น         
และสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษที่จัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบ
ปกติเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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2.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ  เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการ          
ความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพ่ิมขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะ
วิวาทลดลง เป็นต้นโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและ
แรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม ่อาท ิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรค
อุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษเป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนากำลั งคน  การวิจั ย และน วัตกรรรม  เพื่ อสร้าง                 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการ
กำลังคน (Demand) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น   
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ กำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ     
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูง 
จำแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/
หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพ่ิมขึ้น จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษา           
ที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ิมขึ้น จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตร
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพ่ิมขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับ
ภาครัฐเพ่ิมขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP)     ของประเทศเพ่ิมขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรม    
ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 
10,000 คน เพ่ิมขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์     ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น   
และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน เป็นต้นโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา 
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คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน            
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม    
ที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำ
แผนผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย   
เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้             
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ   
ที่จำเป็น ในศตวรรษที่  21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิต
สาธารณะเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อน   
การสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่นเด็กแรกเกิด – 
5 ปี  มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษา     
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพ่ิมขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับ   
การส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร       
อย่างมีคุณ ภาพและมาตรฐาน  มีตั วชี้ วัดที่ สำคัญ  เช่น  ศูนย์ เด็ก เล็ก /สถานศึกษาระดับ               
ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
คุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา    
ตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21เพ่ิมขึ้น        
และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน            
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้    
ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือจัดรายการเพ่ือการศึกษาเพ่ิมขึ้น สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ   จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วม
จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 
เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน      
ทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่      
ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 



20 

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล       
มีตัวชี้วัด ที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จำแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด 
สัดส่วนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพ่ิมขึ้นมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอ้ือ        
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนและพัฒนาเพิ่มเติมเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น 

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน     
มีตัวชี้วัด    ที่สำคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับ  
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น  และระดับความ     
พึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น เป็นต้นโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรา
เรียนและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน   และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน   
ให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น     
เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ       
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่ /ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์          
และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น 

4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรบัคนทุกช่วงวัย 
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยสนองตอบความ
ต้องการของผู้ เรียนและผู้ ใช้บริการอย่างทั่ วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่ง              
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ   เป็นต้น 

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 
เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถ
เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ       
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และมีระบบ
สารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น โดยได้กำหนด  แนวทางการพัฒนา คือ เพ่ิมโอกาส     
และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
สำหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง  และเข้าถึงได้ และ       
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มีแผนงานและโครงการสำคัญเช่น โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข 
สังคม ภูมิสารสนเทศแรงงาน และการศึกษา เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
มีเป้าหมาย ดังนี้ 

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผู้เรียน    
ทุกระดับการศึกษ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิต          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดำเนินชีวิตเพ่ิมขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลก
เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมคุณภาพชี วิตที่ เป็น มิตร            
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เพ่ือปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
เพ่ิมขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   ในสาขาต่างๆ เพ่ิมข้ึน เป็นต้นโดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการ      
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการ   
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพคน  ทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนสีเขียวเป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมายดังนี้ 

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน           
และสามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการ
ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ     
และมาตรฐานการศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษา  
ทีเ่ข้าสูร่ะบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น เป็นต้น 
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6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ    
ของประชาชนและพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้า
มาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย    
เมื่อเทียบกับรัฐ จำแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น 

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ      
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัด        
ที่สำคัญ เช่น มี กฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษาที่เอ้ือและสนองตอบ
คุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ เรียน  ความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริง          
ของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วน  
ที่เหมาะสม เป็นต้น 

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม       
สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น 
สถานศึกษาที่มีครูเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากร            
ทางการศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุน   การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
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 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ       
จัดการเรียนรู้ 
 
จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีจุดเน้นดังนี้ 

1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19     
โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทัง้ลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน  ด้วยระบบมาตรฐาน       
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออก
กลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลบัเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้ง         
จัดกระบวนการเรยีนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์              
อย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
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6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม               
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)       
มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment 
for Learning) ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจําพักนอน สําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล 
และถ่ินทุรกันดาร 

8. มุง่เน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอํานาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มี  4  กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่  2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  4 
ทิศทางของสถานศึกษา 

 
การจัดวางทิศทางของโรงเรียนจะช่วยให้การดำเนินงานของโรงเรียนมีความชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น  

จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานภาพของตนเอง  โดยการสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้ านไร่วิทยามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที ่21 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้ เรียนทุ กคนได้รับบริการ          
ทางการศกึษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้ เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
 2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 3. เสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกนัดาร เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว 
 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ     
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่ อสารภาษาอังกฤษ     
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพ    
ตามความต้องการและความถนัด 
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 5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน
ด้านที่มี พัฒนาการปกติ  และด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือ
ความสามารถพิเศษ ตามทีร่ะบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ    
หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและระดับที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ หรือการดำเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และ
สามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
 8. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรที่ มีคุณภาพ              
มีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง 
 9. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึง
บริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 10. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ           
มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 
กลยุทธ์ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

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

นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรักการออม 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม 
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ส่วนที่ 5 
แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัติ 

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ 
1. การวางแผนดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดในแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและมองเห็นภาพความสำเร็จ 
3. เน้นการประสานงานและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
4. เน้นการดำเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
5. มีการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็นระยะ 

 

แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  มีการดำเนินการ
ตามแนวทาง  ดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กำหนดผู้รับผิดชอบ 
บทบาทหน้าที่  และภารกิจ 
 2. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การดำเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ 
การจัดการศึกษา 
 3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ กำกับ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน 
 4. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
 5. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมดำเนินการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
ของโรงเรียนตรงตามเวลามีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
 7. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

8. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามค่าร้อยละตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษา 
 9. รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร   
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29 

การกำกับ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการกำกับติดตาม ประเมินผลในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศติดตาม 
และประเมินผลโรงเรียน การดำเนินการมีแนวทางตามที่วางแผนร่วมกันดังนี้ 
 หลักการ 
 1. การกำกับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการจำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
 2. การติดตามประเมินผล ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสาร ทำความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันและ
พัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการดำเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณท่ีกำหนด 
 3. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นการดึงพลังความรับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การกำกับติดตามประเมินเป็น
ส่วนประกอบที่ควบคู่ไปกับการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการกำกับติดตามและประเมินผล       
และนำข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแผนหลักอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผลจากการดำเนินงาน  
ตามกลยุทธ์และแผนงานเพ่ือใช้ ในการปรับปรุง ปรับ เปลี่ ยนกลยุทธ์  แ ละวิธีดำเนินงาน                 
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 3. เพ่ือนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป 
 

แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 1. การติดตามประเมินผลการดำเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ        
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างรอบด้านจากกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดสำคัญ   ที่กำหนด 
 2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละโครงการประเมินกิจกรรม   ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย    
ของ กิจกรรมแต่ละโครงการที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 3. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานกิจกรรมในแต่ละโครงการอย่างน้อยภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 
 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินกิจกรรมในโครงการ เมื่อสิ้นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 
 5. งานติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6. รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประจำปีต่อผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร   
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแก้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
 



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

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

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณ

85 86 88 ครูจีรพัส  สีทอง

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

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

85 86 88 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.1/3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 86 88 ครูสายร่ม  อินสว่าง
มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสมารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

85 86 88 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.1/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

85 86 88 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.1/6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ

85 86 88 ครูสายร่ม  อินสว่าง

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

85 86 88 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 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลว01

ค่าเป้าหมายความส าเร็จ
ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 1    การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

มฐ.1/1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 82 83 86 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

ว23 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

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น
ตามหลักสูตร

ว03

โรงเรียนคุณธรรมช้ันน าท01



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             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
การศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนถึง
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ง01 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

มฐ.2/2.3



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

ว02 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มฐ.1/1.1/1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การส่ือสาร และการคิดค านวณ

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยามีนิสัยรักการอ่าน  85 88 90 ครูจรรยา  บูรณสมภพ

ว04 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 ครูชมภูนุช กิจแก้ว

มฐ.1/1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

80 82 84 ครูสมบัวค า  กองสิงห์

มฐ.3/3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ช่วยเหลือ
ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถ 
และศักยภาพของแต่ละบุคคล

80 82 84 ครูสมบัวค า  กองสิงห์

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

มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

80 82 84 ครูพัลลภ  ศุลีด ารงวุฒิ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ว05 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว06 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ว07 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 85 ครูอิสรพงษ์  อินสว่าง

ว08 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 ครูธีรภัทร  กริมเขียว

มฐ.1/1.1/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

80 82 84 ครูพัณณ์ชิตา  ยะไข่

มฐ.3/3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

นักเรียนมีศักยภาพทางศิลปะได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

80 82 84 ครูพัณณ์ชิตา  ยะไข่

มฐ.1/1.1/5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด

80 82 84 ครูจิราพร  ร่ืนฤทธ์ิ

มฐ.1/1.1/6 มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ  ในระดับดีข้ึนไป

80 82 84 ครูจิราพร  ร่ืนฤทธ์ิ

มฐ.1/1.2/1 การมีคุณลักษณะท่ีดีและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

90 92 94 ครูจิราพร  ร่ืนฤทธ์ิ

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว09

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว10



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ว11 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 ครูเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ

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

นักเรียนท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันมีทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์ อภิปรายและแก้ปัญหา
ในการน าเสนอผลงานได้

80 85 90 ครูเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ

มฐ1/1.1/5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 70 75 80 ครูเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ

มฐ.1/1.1/6  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ

นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอนไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

80 85 90 ครูเขมรัฐ จุฑานฤปกิจ

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการว12



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการออกแบบ
และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ส่งเสริมกระบวนการคิดและพัฒนาการ
ทางสมอง  ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
ให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและผู้เรียนมีส่วนร่วม

85 86 88 ครูอิสรพงษ์  อินสว่าง

ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดท า  จัดหา
ผลิต  และใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
น าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้

85 86 88 ครูศิริรัตน์  ช่ืนศิริ

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

85 86 88 ครูจีรพัส  สีทอง

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ

มฐ.2/2.4ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ

ว13



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ว15 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

ว17 น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

มฐ.1/1.2/1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประอาชีพ
และด ารงชีวิตประจ าวันได้

80 82 85 ครูสุระศักด์ิ  หามทอง

ว19 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

มฐ.3/3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ร้อยละของเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
องค์กรและชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ

85 87 89 ครูแชมพู  เพ็งอุ่น

ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ว21 ส่งเสริมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านกีฬา

มฐ.1/1.2/4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะการปฏิบัติด้านกีฬาอยู่ในระดับดี 85 90 95 ครูธีรภัทร  กริมเขียว

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

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพท03 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมมฐ.1/1.2/4

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

มฐ.1/1.1/4 คุณภาพผู้เรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

เพ่ือให้นักเรียนรู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด 85 87 89 ครูพัลลภ  ศุลีด ารงวุฒิ

เพ่ือให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันและหลีกเล่ียงให้ห่างไกล
จากยาเสพติด

85 87 89 ครูพัลลภ  ศุลีด ารงวุฒิ

เพ่ือสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เร่ืองบทบาท
และคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคมพัฒนาการทางเพศ
การจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศ

85 87 89 ครูพัลลภ  ศุลีด ารงวุฒิ

ท04

กระบวนการบริหารและการจัดการ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

มฐ.2/2.5 

สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ

80 82 84 ครูพัณณ์ชิตา ยะไข่ 

ครูผู้สอนทุกคนได้รับการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
อยู่ในระดับดีข้ึนไป

80 82 84 ครูกานต์ชนิต  หมายดี

ครู บุคลากรและนักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ  80 82 84 ครูปริชาติ  รัตนประหาต
ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
และอบรมพัฒนาครูและบุคลากร

80 82 84 ครูปริชาติ  รัตนประหาต

บ01 เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ

มฐ.2/2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 3    พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

นักเรียนได้มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา

80 85 90 ครูจรรยา บูรณสมภพ

นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ในการท างาน
ด้านการประกอบอาชีพอิสระเพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน

80 85 90 ครูศิริลักษณ์  บูเกอร์ลิง
ครูจิราพร  ร่ืนฤทธ์ิ

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

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ว14 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

จัดดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้

มฐ.3/3.1

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ว18 มฐ.2/2.5 กระบวนการบริหารและการจัดการ



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             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 ครูสุชัญญา  สุขใจ

มฐ.1/1.2/3
มฐ.1/1.2/4

การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลายสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

เพ่ือช่วยส่งเสริมป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียน
ตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยกลุ่มเพ่ือนท่ีปรึกษา ( Youth Counselor  : YC )

80 85 90 ครูสุชัญญา  สุขใจ

เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นท่ีรู้จัก 
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง 
และได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

90 93 95 ครูสุชัญญา  สุขใจ

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคณะครูและนักเรียน
ท่ีจบการศึกษา และเกิดความตระหนักและรักในสถาบัน
ท่ีตนเองศึกษาอยู่

85 90 95 ครูสุชัญญา  สุขใจ

มฐ.1/1.1/4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ระดับดีข้ึนไป

80 85 90 ครูเสาวลักษณ์  บัวสาย

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง

80 85 90 ครูเสาวลักษณ์  บัวสาย

ว25 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
( DLIT )

มฐ.3/3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ครูและนักเรียนสามารถใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80 85 90 ครูศิริรัตน์   ช่ืนศิริ

ว20 ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา
อย่างท่ัวถึง

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

มฐ.1/2.5

ว24 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ด้วยห้องเรียนคุณภาพ



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 4    สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
งานครูท่ีปรึกษา

80 85 90 ครูกัญญารัตน์  สถิรสุข
สมบูรณ์

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก

80 85 90 ครูกรองกาญจน์ จินาพันธ์

ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
แก้ไขพฤติกรรมระดับมาก

80 85 90 ครูน้องใหม่  สีดี

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ท่ีได้รับการเย่ียมบ้านนักเรียน

100 100 100 ครูภาคภูมิ  สุวรรณโชติ

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยาท าประกันอุบัติเหตุ 100 100 100 ครูกัญญารัตน์  สถิรสุขสมบูรณ์

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา
ได้รับการประเมิน SDQ / EQ

100 100 100 ครูบุรณี  สุวรรณโชติ

มฐ.2/2.2

มฐ.3/3.4

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน

ท02 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             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 ครูชมภูนุช กิจแก้ว

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูชมภูนุช กิจแก้ว

มฐ.2/2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารระหว่างสถานศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูชมภูนุช กิจแก้ว

ท06 พัฒนาองค์กรเพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษา

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูชมภูนุช กิจแก้ว

ท07 พัฒนาอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของครูและนักเรียนท่ีได้ใช้อาคาร
สถานท่ีในการศึกษา

86 92 98 ครูวิทยา  ทองศรี

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

ท05 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และสัมพันธ์ชุมชน

ท09 พัฒนาระบบเครือข่าย
และการบริการส่ือเทคโนโลยี



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

ว16 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ร้อยละของผลจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 90 95 รองผู้อ านวยการฯ
ขนิษฐา  ก้อนเพชร

ว22 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด

100 100 100 ครูภาคภูมิ  สุวรรณโชติ

ท08 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบาย สพฐ.

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 รองผู้อ านวยการฯ
ขนิษฐา  ก้อนเพชร

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละของผลจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 83 85 88 ครูดลชัย  อินทรโกสุม
มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม

ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ร้อยละของผลจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

83 85 88 ครูดลชัย  อินทรโกสุม

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละของผู้เรียนใช้ห้องเรียนปรับอากาศ 100 100 100 ครูจารุวรรณ  เครืออ่อน
มฐ.2/2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
โดยครูชาวต่างประเทศ

100 100 100 ครูปริชาติ  รัตนประหาต

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียน
การสอน

100 100 100 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

มฐ.2/2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียน
การสอน

100 100 100 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

มฐ.2/3.2 ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

ร้อยละของผู้เรียนได้ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

100 100 100 ครูกนกภัณฑ์  สุวรรณ์

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ท10 โครงการการจัดการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19)ง02 ระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา



รหัส มาตรฐาน
โครงการ การศึกษา 2565 2566 2567

โครงการ/มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความส าเร็จ จ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ปีการศึกษา 2565-2567
             กลยุทธ์ท่ี 5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการ ตัวบ่งช้ี ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ง03 ครูและบุคลากรสนับสนุน
การจัดการศึกษา

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละของผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
มีระบบบริหารจัดการด้านบุคลากรในระดับดีข้ึนไป

90 92 95 ครูสุพีร์รญา  ปัญญาค า

มฐ.2/2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน

สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน

100 100 100 ครูปิยวรรณ  กองใบศิลป์

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละของผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพในระดับดีข้ึนไป

85 90 95 ครูปิยวรรณ  กองใบศิลป์

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละของผลจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

85 88 90 ครูภาคภูมิ  สุวรรณโชติ

มฐ.2/2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ร้อยละของผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

85 88 90 ครูภาคภูมิ  สุวรรณโชติ

มฐ.2/2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละของผลจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 85 88 90 ครูกริชติศักด์ิ  เซียมตะคุ

มฐ.2/2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

ร้อยละของผลจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

85 88 90 ครูกริชติศักด์ิ  เซียมตะคุ

มฐ.2/2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ร้อยละของผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

85 88 90 ครูกริชติศักด์ิ  เซียมตะคุ

โครงการพัฒนาสถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ง06

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
แบบมีส่วนร่วม

ง04

การยกระดับสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

ง05



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
ที่ ๕๒/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
............................................................ 

 เพ่ือให้การดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเสร็จสิ้นทันตามกำหนดเวลา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยาแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
๑. นายอดุลย์     แห้วเพ็ชร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
๒. นางฉวีวรรณ    อ่อนศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. นายวิชาญ  แป้นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายปณิธิ  ผิวแดง  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายมนูญ  ดอกกุหลาบ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายจิรพงษ์    วีรศิลป์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายวินัย  ดอกกุหลาบ ผู้แทนผู้ปกครอง 
๘. นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์ ผู้แทนครู 
๙. นายเอกชัย     โตโชคไพศาล ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๑๐. นายณรงค์    จูมโสดา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๑๑. พ.ต.ท.พลพรรค เพ็งอุ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  
๑๒. นางนราภรณ์       สิญจวัตร         ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
๑๓. นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา         
๑๔. นางสาวขนิษฐา     ก้อนเพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
๑๕.  สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
๑๖.  นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา   
มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
๑. นายอนุกูล      กรัณย์เมธากุล ประธานกรรมการ       
๒. นางสาวขนิษฐา     ก้อนเพชร กรรมการ 
๓. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์ กรรมการ 
๔. นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ กรรมการ 
๕. นายสมพิศ  บัวพลับ  กรรมการ 
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๖. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์ กรรมการ 
๗. นางรุ่งนภา           บัวพลับ  กรรมการ 
๘. นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์ กรรมการ 
๙. นางสายร่ม          อินสว่าง  กรรมการ 
๑๐. นางสมบัวคำ         กองสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายชัยนนท์  ไพรเพ็ชรศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่ 
       ๑.  กำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
       ๒.  พิจารณาเสนอแนะการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
 

  ๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
๑. นายอนุกูล      กรัณย์เมธากุล ประธานกรรมการ       
๒. นางสาวขนิษฐา     ก้อนเพชร กรรมการ 
๓. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์ กรรมการ 
๔. นางสาวกฤติยา ชินประเสริฐ กรรมการ 
๕. นายสมพิศ  บัวพลับ  กรรมการ 
๖. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์ กรรมการ 
๗. นางรุ่งนภา           บัวพลับ  กรรมการ 
๘. นางสาวปิยวรรณ กองใบศิลป์ กรรมการ 
๙. นางสายร่ม          อินสว่าง  กรรมการ 
๑๐. นางสาววันเพ็ญ แดงสิงห์  กรรมการ 
๑๑. นางชมภูนุช  กิจแก้ว  กรรมการ 
๑๒. นางสาวเกศศิริ คนึงคิด  กรรมการ 
๑๓. นางสาวนิธินันท์ ธัชธนพิพัฒน์ กรรมการ 
๑๔. นางกัญญาณัฐ อินทนาคม กรรมการ 
๑๕. นางสาวแชมพู เพ็งอุ่น  กรรมการ 
๑๖. นายดลชัย    อินทรโกสุม กรรมการ 
๑๗. นายวรพล  วิสิทธิ ์  กรรมการ 
๑๘. นางสาวกรองกาญจน์ จินาพันธ์ กรรมการ 
๑๙. นางสาวพนารัตน์ รอดภัย  กรรมการ 
๒๐. นางสาวจารุวรรณ เครืออ่อน กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุพรรณี พลอยแดง กรรมการ 
๒๒. นางสาววัฒนา วัฒนสุวกุล กรรมการ 
๒๓. นางสาวณัฐสุดา เพ็งสร้อย กรรมการ 
๒๔. นายภัทรพล  อรุณ  กรรมการ 
๒๕. นางสาวนันทภรณ์ คล้ายชัย  กรรมการ 
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๒๖. นางสาวศรัญญา จอกสุวรรณ์ กรรมการ 
๒๗. นางวรารินทร์ แก้วแดง  กรรมการ 
๒๘. นายธนวัฒน ์ จำปา  กรรมการ 
๒๙. นางฉันทนาพร แสงสุทธิเศรษฐ์ กรรมการ 
๓๐. นางสาวมนฐ์ญภัทร ศิริวัฒพงศ์ กรรมการ 
๓๑. นายปุณรัตน์  จันแรง  กรรมการ 
๓๒. นายวีระ  วงศ์สายสิน กรรมการ 
๓๓. ว่าที่ร้อยตรีชาลี เลินไธสง กรรมการ 
๓๔. นางสาววิภาพร นันทศรี  กรรมการ 
๓๕. นายจีรพัส  สีทอง  กรรมการ 
๓๖. นางจิดาภา  ทิพยเกษร กรรมการ 
๓๗. นายเดชณรงค์ มาบัว  กรรมการ 
๓๘. นายเขมรัฐ  จุฑานฤปกิจ กรรมการ 
๓๙. นางสาวณัฐวจี อินเล็ก  กรรมการ 
๔๐. นายภาคภูมิ   สุวรรณโชต ิ กรรมการ 
๔๑. นางบุรณี  สุวรรณโชต ิ กรรมการ 
๔๒. นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์  กรรมการ 
๔๓. นายวรวัฒ  กองสิงห์  กรรมการ 
๔๔. นางสาวศิริรัตน์ ชื่นศิริ  กรรมการ 
๔๕. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ กรรมการ 
๔๖. นางสาวเสาวลักษณ์ บัวสาย  กรรมการ 
๔๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา บูรณสมภพ กรรมการ 
๔๘. นางสุมณฑา  คงเอียง  กรรมการ 
๔๙. นายอิสรพงษ์ อินสว่าง  กรรมการ 
๕๐. นางกฤษณาวรรณ กวีวุฒิพันธุ์ กรรมการ 
๕๑. นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ กรรมการ 
๕๒. นางสาวแก้วตา อินทรจักร กรรมการ 
๕๓. นายวิทยา  ทองศรี  กรรมการ 
๕๔. นางสาวเหมวรรณ สวรรคโลก กรรมการ 
๕๕. นางนวสร  นราศรี  กรรมการ 
๕๖. นางสาวสุจินดา ระฆัง  กรรมการ 
๕๗. นายศิวพิชญ์  เวฬ ุ  กรรมการ 
๕๘. นายนิคม  ศรีพยัคฆ์ กรรมการ 
๕๙. นายสุวิทย์  กุลฉิม  กรรมการ 
๖๐. นายธีรภัทร  กริมเขียว กรรมการ 
๖๑. นายวุฒิชัย  เพ็งสอน  กรรมการ 
๖๒. นายกิตธวัช  วรรณกิจ กรรมการ 
๖๓. นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่  กรรมการ 
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๖๔. นายกรรฐภัฏ  ศรีมา  กรรมการ 
๖๕. นางนฤมล  อินทฤทธิ์ กรรมการ 
๖๖. นายกิตติคุณ  ทองคำดี  กรรมการ 
๖๗. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์  กรรมการ 
๖๘. นายสุระศักดิ์  หามทอง กรรมการ 
๖๙. นายกริชติศักดิ์ เซียมตะคุ กรรมการ 
๗๐. นายภานุพันธ์ ภักด ี  กรรมการ 
๗๑. นางสง่า  นิลคน  กรรมการ 
๗๒. นางสาวปริชาติ รัตนประหาต กรรมการ 
๗๓. นางสาวดลนภา คตภูธร  กรรมการ 
๗๔. นางสาวสุพัตรา สุวรรณดี กรรมการ 
๗๕. นางสาวศันสนีย์ ทองแพ  กรรมการ 
๗๖. นางสาวกานต์ชนิต   หมายดี  กรรมการ 
๗๗. นางสาวพีรพิมล นะวะมวัฒน์ กรรมการ 
๗๘. นางสาวเจนจิรา คำทอง  กรรมการ 
๗๙. นางสุชัญญา  สุขใจ  กรรมการ 
๘๐. นางกัลญารัตน์ สถิรสุขสมบูรณ์ กรรมการ 
๘๑. นางสาวศุภรัตน์ ต้นพันธุ์  กรรมการ 
๘๒. นายศรัณย์             ไพเราะ  กรรมการ 
๘๓. นายมนัสวิน  สายแสง  กรรมการ 
๘๔. นางสาวน้องใหม่ สีดี  กรรมการ 
๘๕. Miss Beverly  Pagatpatan Daganio กรรมการ 
๘๖. Miss Charita Ayengan Buya กรรมการ 
๘๗. นางสาวนาตยา    ชาวเกาะใหม่ กรรมการ 
๘๘. นางสมบัวคำ  กองสิงห์    กรรมการและเลขานุการ 
๘๙. นายชัยนนท์  ไพรเพ็ชรศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
     ๑. กำหนดรายละเอียดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์หลักของโรงเรียน และจัดทำ
รายละเอียดงาน/ โครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
     ๒. ดำเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย 

 

 ๕. คณะกรรมการแผนงาน 
   ๑.  นางสาวสมบัวคำ กองสิงห์  กรรมการ 
   ๒.  นายชัยนนท ์  ไพรเพ็ชรศักดิ์ กรรมการ 
 มีหน้าทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๕  - ๒๕๖๗ 
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  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                  สั่ง ณ วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                                                  

    
 

             ( นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล ) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
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