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คํานํา 
 
 เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือ
รายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ในปการศึกษา 2561ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ท่ี
กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป สงหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรแก
สาธารณชน 

เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนเก่ียวกับผูบริหารโรงเรียน  
ครูและบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานท่ี ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
แหลงเรียนรู ผลงานดีเดน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของทุกฝายท่ีมี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับ
นี้จะเปน ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป  

       
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา 
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การใหความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนพิบูลยรักษ
พิทยา เม่ือวันท่ี ๒๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  ของโรงเรยีนพิบูลยรกัษพิทยาแลว     
 

          เห็นชอบใหดําเนินการนํารายงานสงหนวยงานตนสังกัดและนําเผยแพรตอสาธารณชนได 
 

 
       (ลงชื่อ)  ............................................. 
                       ( นายราชนั  บุญภา) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

           โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา 
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บทสรุปผูบริหาร 

 
ขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน    
 โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ท่ีตั้งอยูบานเลขท่ี  164  หมูท่ี 8  ตําบลบานแดง  อําเภอพิบูลยรักษ  
จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย 41130 เนื้อท่ี  73  ไร  2  งาน  19  ตารางวา โทรศัพท-โทรสาร 
๐๔๒-๒๕๘๑๔๑  มีบุคลากรสายบริหาร จํานวน 2 คน ขาราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจาง 
จํานวน 35   เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 
1. มาตรฐานการศึกษา :  ยอดเย่ียม 
 

2. หลักฐานสนับสนุน:  
2.1 คุณภาพผูเรียน 

       นักเรียนรอยละ 66.97  มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทยอยูในระดับดี
ข้ึนไป   นักเรียนรอยละ ๗๐.๘๐  ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เกรด 2  ข้ึนไป   
นักเรียนรอยละ 79.60 ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  เกรด 2  ข้ึนไป  
นักเรียนรอยละ 100 สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนําตนเองได   นักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.3 รอยละ 100 สามารถนําเสนอผลงาน ชิ้นงาน หนึ่งหองเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ one class one 
product  ไดนําชิ้นงาน เขารวมงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20  และดําเนินตามโครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมตามแนวทางอุดรโมเดล (UD New 
Generation) อุดรโมเดล เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาทักษะของผูเรียน ไดแก ดานทักษะภาษา (Language 
Skills) , ดานทักษะอาชีพ (Career Planning Skills) นักเรียนระดับชั้น  ม.1-ม.3 รอยละ 100 พัฒนาทักษะ
ดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ  พลศึกษา โดยผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู   
นักเรียนรอยละ 100 ใชการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกรายวิชา 
นักเรียน ม. 1,2,3,5,6 รอยละ 100 ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถตามสาระการเรียนรูมาตรฐานสากล  
รายวิชา (IS1 , IS2, IS3)  นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 รอยละ 100 สามารถใชภูมิปญญาและวัสดุในทองถ่ิน
มาสรางชิ้นงานไดและเพ่ิมมูลคา ในกิจกรรมหนึ่งหองเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ one class one product  นักเรียน
มัธยมศึกษา  ปท่ี 6 รอยละ 100  สามารถตอยอดผลิตภัณฑจากผามัดหม่ียอมคราม  นักเรียนรอยละ 100 
สามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและสรุปความรูดวยตนเองได  นักเรียนรอยละ 100 สามารถใช   
แอพลิเคชั่นในการติดตอสื่อสารไดและสงขอมูล โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และผูเรียนไดเขารวมการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  
และ เทคโนโลยี ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนไดเขารวมการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัต
กรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของผูเรียน ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน ๔ รายการ ไดรับรางวัลเหรียญทอง 
๑ กิจกรรม เหรียญเงิน ๑ กิจกรรม  เหรียญทองแดง  ๒ กิจกรรม ไดแก ไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3  ไดรับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6  ไดรับรางระดับเหรียญทองแดง การแขงขันตอสมการ
คณิตศาสตร  

ค
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(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 และไดรับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร โดยใช
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6  โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา ปการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนรอยละ 64.90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึน  นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 6 และ รอยละ 100   
จบตามหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีข้ึนไป นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปท่ี 1-6 เพ่ิมข้ึน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพ่ิมข้ึน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 รอยละ 100  มีความรูทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  นักเรียนรอยละ 100  ผานเกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ี
สถานศึกษากําหนด สืบเนื่องจากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการปรับพ้ืนฐานและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนใหมและดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค และให
นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม  ตามเอกลักษณของโรงเรียน “ความรูดี มีคุณธรรม” นักเรียน รอยละ 100  

มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถ่ิน นักเรียนรอยละ 100 อยูรวมกันบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/
ศาสนา/อาชีพและความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ตามอัตลักษณของโรงเรียน   “ยิ้ม ไหว ทักทายกัน”  

นักเรียนรอยละ 90 ทุกคนมีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย ไดดําเนินโครงการสงเสริม
สุขภาพนักเรียน  และเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางรางกายของผูเรียน ผานกิจกรรมตานยาเสพติด ไดแก เดินรณรงค
วันงดสูบบุหรี่โลก วันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมเฝาระวังโดยการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะนักเรียนกลุม
เสี่ยง และมีการดําเนินตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  นักเรียน  รอยละ 100   มีความรับผิดชอบ มี
วินัย  มีภาวะผูนํา  และจิตอาสา  โดยการ ฝกการเคารพและยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนผานกิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณะ การดูแลเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของนักเรียน และ หองสวยดวยมือเรา  
และดําเนินโครงการชมรม RSC มีจิตสํานึกความปลอดภัย 
 
 2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         โรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาหมาย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคีเครือขาย 
เพ่ือพัฒนา คุณภาพการศึกษา  โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีไดมาตรฐาน การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBM  มีการบริหาร 5 กลุมงาน  ใชวงจร PDCA  ในระบบบริหารกระบวนการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน มีการจัดทําระบบและดําเนินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีสวนรวม  
โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน เห็นไดจากโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
และหลักสูตรทองถ่ิน  และนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง Active Learning  ในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน  ครูและบุคลากรไดรับการอบรมตรงตาม/สอดคลองกับหนาท่ีอยางนอย 20 
ชั่วโมง/ป  โดยการเขาอบรมตามโครงการคูปองครูและการอบรมผาน TEPE Online และการ เขารับการอบรม
ตามโครงการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศนสภาพแวดลอมท่ีรมรื่น  ปลอดภัย  
สําหรับนักเรียนและมีแหลงสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต มีแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาหองสมุด  หองปฏิบัติการ หอง DLIT  กลุมสาระ 5 กลุมสาระการเรียนรู 
หอง E-class room หองปฏิบัติการ และศูนยการเรียนรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนครูและบุคลากรใหมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแก
ผูเรียน  
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2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

                    ครูทุกคนจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห  สังเคราะห  และคิด
สรางสรรค  โดยการปฏิบัติจริงผาน กิจกรรม/การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  และนักเรียนขยายความคิด
นําไปปรับใชในชีวิตได  โดยใชจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ Active  Learning   จัดกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีหองปฏิบัติการ 8 กลุมสาระ และหองเรียนคุณภาพ DLIT 5 กลุมสาระการ
เรียนรู ไดแก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยทางโรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรสนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู  และศึกษาจาก
แหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ครูและนักเรียนหาขอตกลงรวมกันในการกําหนดแนวทางการเรียนรู
และปฏิบัติงานในหองเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู แบบ Active learning  และสรางบรรยากาศ พัฒนา
หองเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู  มีการวัดและประเมินตามการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและเปน
ระบบ  ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง  มีการจัดชั่วโมง 
PLC  เพ่ือครูทุกคนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และเปนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 
 
3. แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงข้ึน: 
 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และผลการทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึนจากเดิม    
 2. การสรางวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน “1 ครู 1 นวัตกรรม” 
            3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูงและจัดหา
อุปกรณกระจายสัญญาณ ใหใชงานไดมากข้ึนกวาท่ีมีอยู 
             4. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกครูและนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถอยางหลากหลายกอนสิ้นปการศึกษา 
 5. นํากระบวนการ PLC (Professionl Learning Community : PLC) 

 
 
     ลงชื่อ.......................................................ผูรายงาน 
                (นายจรัสธชัย  เสิกภเูขียว) 
             ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา 
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สารบัญ 
 
ตอนที่            หนา 
            คํานํา                   ก 
    ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     ข 

   บทสรุปผูบริหาร        ค 
    สารบัญ         ง 

1 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา       1 
     2   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา      ๙ 
          1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน       ๙ 
              มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน       ๙ 
                  1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน    ๙ 
                                2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    ๑๓ 
              มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๕ 
   มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการบริหารและการจัดการ    ๑๙ 
          ๒. สรุปผลการประเมิน        ๒๑ 
           3.จุดเดน           ๒๑ 
          4.จุดท่ีควรพัฒนา        ๒๑ 
          5. แผนพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีข้ึนหนึ่งระดับ    ๒๒ 
ภาคผนวก            ๒๓ 

ภาพความสําเร็จ           ๒๔     
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                           ๒๙ 
รายงานเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  ๓๐ 
(O-NET)  
   

ง 



 
ตอนท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา 
ท่ีตั้งอยูบานเลขท่ี  164  หมูท่ี 8  ตําบลบานแดง  อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย 

41130 เนื้อท่ี  73  ไร  2  งาน  19  ตารางวา 
โทรศัพท 0-4225-8141   โทรสาร  0-4225-8141   Website :  www.pbr.ac.th 

1.2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
1.4 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
1.5 เขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษา  
        โรงเรียนในเขตอําเภอพิบูลยรักษ  

 
  ๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 
 วิสัยทัศน  (Vision) 
 “ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ดวยครูมืออาชีพ  ภายในป 2564” 

 พันธกิจ (Mission) 
  1) พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูกับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือใหมีศักยภาพเปนพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
  3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีคุณภาพและ
เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชรูปแบบการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
  4) พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  5) พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  6) สรางภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูท้ังภายในประเทศและตางประเทศรวมท้ังผูมีสวนไดสวน
เสียเพ่ือรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
 เปาหมาย  (Goal) 
  1) นักเรียนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
  2) หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการความรูสูครูมืออาชีพและมี
รูปแบบการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
  4) มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑคุณภาพ OBECQA 
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  5) มีแหลงเรียนรูสื่อเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6) มีภาคีเครือขายทุกภาคสวนรวมการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 
๓. อัตลักษณ 
 “มารยาทดี มีคุณภาพ” 
 
๔. เอกลักษณ  (School Uniqueness)   
 “ความรูดี มีคุณธรรม” 
 
๕. นโยบายของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา 

              1)  พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต มีวินัยใฝเรียนรู                   
มีความสามารถคิด วิเคราะห  ปญหา และมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงประโยชนสวนรวม 
   2)  พัฒนาบุคลากรใหเปนครูท่ีมีความรู ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและ                 
การปฏิบัติหนาท่ี และพัฒนาครูใหไปสูครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบและจรรยาบรรณครู 
  3)  จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน  โดยการปฏิรูปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ปรับสภาพแวดลอมและ สงเสริมการอนุรักษและใชภาษาไทย ควบคูกับการเรียนรูภาษาสากลและภาษาท่ีสาม
โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรูใหสอดคลองในกลุมอาเซียน และสงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4)  การจัดการทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อการ  (ICT ) นําระบบ  ICTมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอนท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ  และการติดตอสื่อสาร 
  5)  การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ี 
ชัดเจน  ครบวงจร  ปฏิบัติได  และมีความพรอมรับการประเมินภายนอกจัดระบบนิเทศ ติดตาม รายงานผล
การปฏิบัติงาน และสงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
 
๖. กลยุทธ โรงเรียน    
  กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูสูมาตรฐานสากล  
  กลยุทธท่ี 2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธท่ี 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุมและพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  
  กลยุทธท่ี 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ  
  กลยุทธท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 
๗. ปรัชญาโรงเรียน  

                   “นยํ  นยติ  เมธาวี” 
       คนมีปญญา  ยอมแนะนําทางท่ีควรแนะนํา 
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๘. สัญลักษณของโรงเรียน  

                “โดมหลวงปูพิบูลย รองรับดวยชอชัยพฤกษ” 

                     
 
 
 
 

 
๙. สีประจําโรงเรียน    “เหลือง – แดง” 

                                           
 

 
 

๑๐. คานิยม  : SMART      
   S:  Service Mind =มีจิตบริการ 
   M: Management = บริหารจัดการท่ีดี 
   A: Account  Ability  =ทํางานโปรงใส ตรวจสอบได 
   R: Relationship and Respect  =ใหเกียรติและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
   T: Team Work  =ทํางานเปนทีม 
1๑.  ขอมูลผูบริหาร 

๑๑.1 ผูอํานวยการสถานศึกษา 
  ชื่อ-สกุล   นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. การบริหารการศึกษา  

ดํารงตําแหนงในโรงเรียนนี้ตั้งแต  พ.ศ 25 ตุลาคม 2561 
     ๑๑.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

   ชื่อ-สกุล  นาย สังวาลย  โบราณกุลวุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  บริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหนงในโรงเรียนนี้ตั้งแต  พ.ศ. 22 กุมภาพันธ 2560  
 
1๒.  ขอมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี  3 ธันวาคม 2561  ) 
  

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม เฉล่ียตอหอง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 3 52 48 100 33 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 3 51 57 108 36 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 3 52 41 93 31 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 2 22 40 62 31 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 2 26 26 52 26 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 2 30 42 72 36 

รวม 15 233 254 487  

เหลือง 

แดง 
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1๓.  ขอมูลครูและบุคลากร 
  

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ํากวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 - 
รองผูอํานวยการ 1 - - - 1 - 
ครูประจําการ 15 16 - 15 15 1 

พนักงานราชการ 2 1 - 3 - - 
ครูอัตราจาง - 1 - 1 - - 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 - 1 - - 
เจาหนาท่ีธุรการ - 1 - 1 - - 

นักศึกษา             
ฝกประสบการณฯ 

4 5 - 9 - - 

ชางไมระดับ ๔ 1 - 1 - - - 
พนักงานบริการ - 1 1 - - - 

ชางท่ัวไป 1 - 1 - - - 
รวม     25 26 

    3 30 17 1 
รวมท้ังหมด 51 

 
  *  มีครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 35 คน  (100 %) 
  *  มีครูท่ีสอนวิชาตามความถนัด  3๕ คน  (100 %) 
 
1๔.  ขอมูลอาคารสถานท่ี 
      1๔.1  อาคารสถานท่ี 
                โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา  ตั้งอยูเลขท่ี 164 หมูท่ี 8  ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ        
จังหวัดอุดรธานี  มีพ้ืนท่ี 73 ไร  2  งาน  19  ตารางวา  มีอาคารเรียนอาคารประกอบ  ดังนี้ 

        

อาคารเรียน/อาคารประกอบ จํานวน (หนวย) อาคารเรียน/อาคารประกอบ จํานวน (หนวย) 
อาคารเรียน 1 
อาคารเรียน 2 
อาคารเรียน 3 
หอประชุม 
หองน้ําหองสวมนักเรียนหญิง 
หองน้ําหองสวมนักเรียนชาย 
โรงฝกงาน 
บานพักนักเรียน 

1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 
2 หลัง 
2 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง 

บานพักครู 
สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลยบอล 
สนามตะกรอ 1 
สนามตะกรอ 2 
ถนน คสล. 
ถนน คสล. 
ถนน คสล. 

4 หลัง 
1 สนาม 
2 สนาม 
1 สนาม 
1 สนาม 
1 เสน 
1 เสน 
1 เสน 
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 1๔.2 หองปฏิบัติการและหองส่ือ 
  1)  หองสมุดมีขนาด 64 ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในหองสมุด  7,250 เลม  
มีคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับบริการสืบคนขอมูลทาง internet  จํานวน 13 เครื่อง   
มีสัดสวนจํานวนนักเรียน : เครื่องคอมพิวเตอร ๓๗ : 1 
  2)  หองปฏิบัติการ 

หองปฏิบัติการ จํานวน (หอง) 
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 
หอง Lab ภาษา 1 
หอง Lab วิทยาศาสตร 5 
หอง DLIT 5 กลุมสาระ 5 
หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 1 
หองปฏิบัติการ ศิลปะ ดนตรี 1 
หองปฏิบัติการภาษาไทย 1 
หองปฏิบัติการเพศศึกษารอบดาน 1 
หองมัลติมิเดีย 1 
หอง E-Classroom 1 

 3)  คอมพิวเตอร                
                      - จํานวน คอมพิวเตอร จํานวน  120 เครื่อง   
                      - ใชเพ่ือการบริหารจัดการ  จํานวน 20 เครื่อง 
 
1๕.  ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชมุชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรม  มีประชากรประมาณ 
24,247 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก บานเรือนและถนน อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ ประเพณี
โคมลมลอยฟาผามัดหม่ียอมคราม 
 2) ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ม.3  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  สวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 24,247 คน บาทจํานวนคนเฉลี่ยตอ
ครอบครัว 4 คน 
 3) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา  ไดเขารวมกิจกรรมงานประเพณีตางๆ  ของชุมชนเปนอยางดี  เชน  
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาชุมชน  การใหความรูดานการศึกษา  รวมท้ังชุมชนและหนวยงานทาง
ราชการในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียงเขามาใชบริการ  ดานอาคารสถานท่ีของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา  ในการจัด
กิจกรรมตางๆ 
  โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา  มีขอจํากัด  ในดานงบประมาณ  และยังขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน  จึงทําใหการพัฒนาโรงเรียนอยางคอยเปนคอยไป 
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1๖.  แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน  
แหลงการเรียนรูภายใน 

จํานวน (หอง) 
ชื่อแหลงเรียนรู/ท่ีต้ัง 

1. หองสมุด 1 
2. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  5 
3. หองปฏิบัติการทางภาษา  1 
4. หองปฏิบัติการคณติศาสตร  1 
5. มมุอาเซียน  1 
6. หองปฏิบัติการภาษาไทย 1 
7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  2 
8. หอง DLIT 5 กลุมสาระ 5 
9. หองสหกรณ  1 
10. หองพยาบาล  1 
11. ธนาคารโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา 1 
12. หองปฏิบัติการเพศศึกษารอบดาน 1 
13. หองมัลติมเิดีย 1 
14. หอง E-Classroom 1 
15. หองสวนพฤกษศาสตร 1 
16. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง  

แหลงการเรียนรูภายใน สภาพการนําไปใชโดยภาพรวม 
(รายวิชา/กจิกรรมการเรียนรู ) ชื่อแหลงเรียนรู/ท่ีต้ัง 

1. วัดพระแทน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
2. วัดปาสามัคคสีันติธรรม กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
3. ศูนยทอผามัดหมีย่อมครามบานดงยาง-พรพิบูลย ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตางๆ ของผา

มัดหมี่ยอมคราม 
ชื่อ-สกลุ ท่ีอยู สาขา/เรื่อง ท่ีเชี่ยวชาญ 

1.พระครูมญัจาภริักษ ภูมิปญญาดานศาสนา และวัฒนธรรม 
2.นายมนตรี  ใหญโสมานัง             นวดแผนไทย 
3.นางบัวสอน เข็มพรหยิบ       พานบายศร ี
4.นายถนอม  เท่ียงธรรม       การผลิตปุยอินทรยี 
5.นางสมร  คําวิเศษ ผามัดหมี่ยอมคราม 
6.นายไพบูลย ชาวกลา ชางตัดผมชาย 
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1๗.  ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
       1๗.1 ผลงานดีเดน 
 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

 
หนวยงานท่ี
มอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาไดรับรางวัล  
IQA Awords เปนสถานศึกษามรีะบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดบัดีเดน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ป 2561 

สพฐ. 

โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาเปนสถานศึกษาตนแบบสรางเสริมวินัยจราจร จังหวัดอุดรธาน ี
โรงเรียนพิบูลยรักษพทิยาเปนสถานศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม 
โครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมจังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตาม
แนวทางอุดรโมเดล (Udon Model) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดอุดรธาน ี

โรงเรียนพิบูลยรักษพทิยา เปนสถานศึกษาขับเคร่ือนการเพศวิถีศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการประชุมวชิาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูยทุธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ระบบการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรู เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวติภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบรูณาการจังหวัดอุดรธาน ี

จังหวัดอุดรธานี
รวมกับ 

สํานักงาน 
สาธารณสุข 
และ สสส. 

โรงเรียนพิบูลยรักษ ไดรวมจัดนทิรรศการนําเสนอกิจกรรมดีเดน  ของสหวิทยาเขต
หนองหานในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium) สาํนกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษ เขต 20 ปงบประมาณ 2562 

สพม. 20 

โรงเรียนพิบูลยรักษพทิยา สนบัสนุนการดําเนนิงานพิบลูยรักษฮาลฟมาราธอน คร้ังที่ 
4 “วิ่งเพื่อชีวิต” เพื่อซื้ออุปกรณการแพทยเพื่อชาวพบิูลยรักษ 

อําเภอพิบูลย
รักษ 

ผูบริหาร นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว เปนคณะกรรมการดําเนินงาน“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Symposium) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 20 ปงบประมาณ 
2562 

สพม.20 

นายสงัวาล  โบราณกุล ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวลัเกียรติบัตร  
ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP  
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจาํปการศึกษา 2561 

สพฐ. 

ครู 1. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม และ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม   
ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวลัเกียรติบตัร ระดบัเหรียญทองการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 
2. นางรุงนภาภัย  ราชภักดี และนางสาวจริญญา  บาบุญ 
ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  
ประจําปการศึกษา 2561 
 
 

สพฐ. 
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ประเภท 
ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ 

 
หนวยงานท่ี
มอบรางวัล 

3. นางบงัอร  ตันสุหัช และ นายประดิษฐ  ศรีซุย 
ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  
ประจําปการศึกษา 2561 
4. นายสังวาล  โบราณกุล และ นายประดิษฐ  ศรีซุย  ครูผูฝกสอนนักเรียน  
ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร โดย
ใชโปรแกรม GSP ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 

นักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 
 
๑.เด็กหญิงธิดาพร  ดงชมพ,ู เด็กหญิงวรัทยา  มามงคล และเดก็หญิงอริศรา  สรศักดา 
ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3  
๒.นายฤชากร  จนัสุภีร, นางสาววิภารัตน  เพชรโก และ นางสาวเมทิดา  อางคํา 
ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.4-ม.6  
๓.เด็กหญิงกัญญารัตน  หาวิรส และเด็กชายปรินทร  พิลพรหม   
ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร 
(เอแม็ท) ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ประจําปการศึกษา 2561 
๔.นายจิราวฒัน  เบาทองจนัทร  และ นายชยณฐั  อันทะส ี
ไดรับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร  
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6  

สพฐ. 

 
 1๗.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีประสบผลสําเร็จ  
 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความสําเร็จ/รางวัลที่ไดรับ(ถามี) 
1. โครงการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาไดรับรางวัล  
IQA Awords เปนสถานศึกษามีระบบและบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง ระดับ
ดีเดน ป 2561 

2. โครงการชมรม RSC มีจิตสํานึกความปลอดภัย โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาเปนสถานศึกษาตนแบบ
สรางเสริมวินัยจราจร จากจังหวัดอุดรธาน ี

๓. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา  
มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
 (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ึน 
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ตอนท่ี 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน 
     1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมลู/งาน /
โครงการ/กิจกรรม) 

1.1 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
อาน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คํานวณ 

1. นักเรียนรอยละ 60  
มีความสามารถในการอาน 
เขียน การสื่อสาร ภาษาไทย 
อยูในระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนรอยละ 6๕  
ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เกรด 2   
ข้ึนไป 
3. .นักเรียนรอยละ 6๕    
ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  เกรด 2   
ข้ึนไป 
4. นักเรียนรอยละ 100
สามารถใชภาษาอังกฤษใน
การแนะนําตนเองได  
5. นักเรียนรอยละ 100 
สามารถใชภาษาจีนในการ
แนะนําตนเองได 

1.นักเรียนรอยละ 
66.97  มี
ความสามารถในการ
อาน เขียน การสื่อสาร 
ภาษาไทยอยูในระดับดี
ข้ึนไป 
2. นักเรียนรอยละ 
๗๐.๘๐  ไดระดับผล
การเรียนเฉลี่ยในกลุม
สาระการเรยีนรู
คณิตศาสตร  เกรด 2  
ข้ึนไป 
3. .นักเรียนรอยละ 
79.60 ไดระดับผล
การเรียนเฉลี่ยในกลุม
สาระการเรยีนรู
ภาษาอังกฤษ  เกรด 2   
ข้ึนไป 
4. นักเรียนรอยละ 
100 สามารถใช
ภาษาอังกฤษในการ
แนะนําตนเองได  
5. นักเรียนรอยละ 
100 สามารถใช
ภาษาจีนในการแนะนํา
ได 

    ๕ ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2.รายงานกิจกรรมรัก
การอาน 
3. โครงการพัฒนาการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระ 
4. รายงานโครงการ
เสรมิสรางเยาวชนรุน
ใหมตามแนวทางอุดร
โมเดล (UD NEW 
GENERATION) เพ่ือ
เสรมิสรางและพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน 
ไดแกทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อการ ทักษะอาชีพ 
และทักษะของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
5. รายงานสรุป
ผลสัมฤทธ์ิการอาน   
คิด  วิเคราะห  เขียน 
6.เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนทุก
ระดับดับช้ัน (ปพ.5) 
7. สมุดประจําตัว
นักเรียน (ปพ.6) 
8. รายงานประเมินรู
เรื่องการอาน (PISA)  
ม.1-3 
9. รายงานสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน 



10 
 

 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมลู/งาน /
โครงการ/กิจกรรม) 

1.2 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห คิด
อยางมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แกไขปญหา 

1. นักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.3 รอยละ 80 
สามารถนําเสนอผลงาน 
ชิ้นงาน หนึ่งหองเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ one class one 
product 
2. นักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.3 รอยละ 100 
พัฒนาทักษะดานพุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา โดยผานกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
3. นักเรียนรอยละ 85 
ใชการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นเรียนรูในทุก
รายวิชา  
4.นักเรียน ม. 1,2,3,5,6  
รอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถ
ตามสาระการเรียนรู
มาตรฐานสากล รายวิชา 
 (IS1 , IS2, IS3) 

1. นักเรียนระดับชัน้  
ม.1-ม.3 รอยละ 100 
สามารถนําเสนอ
ผลงาน ชิ้นงาน หนึ่ง
หองเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ one class 
one product 
2. นักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.3 รอยละ 100 
พัฒนาทักษะดานพุทธิ
ศึกษา จริยศึกษา  
หัตถศึกษา และ 
พลศึกษา โดยผาน
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู 
3. นักเรียนรอยละ 
100 ใชการคิด
วิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ทุกรายวิชา 
4. นักเรียน  
ม. 1,2,3,5,6 รอยละ 
100 ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ
ตามสาระการเรียนรู
มาตรฐานสากล 
รายวิชา  (IS1 , IS2, 
IS3) 
 
 

    5 ยอดเยี่ยม 1. โรงเรียนจดักิจกรรม 
“ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลา
รู” ครอบคลมุ 4H 
ไดแก พุทธิพิสัย  ทักษะ
พิสัย  จิตพิสัย และพละ 
2. กิจกรรมหน่ึง
หองเรียนหน่ึงผลิตภณัฑ 
one class one 
product 
3. กิจกรรมหองเรยีน
คุณภาพ DLIT  5 กลุม
สาระการเรียนรู  ไดแก 
วิทยาศาสตร  
คณิตศาสตรสังคมศึกษา 
ศาสนาฯ ภาษาไทย 
ภาษาตางประเทศ 
4. ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาความรู 
ความสามารถตามสาระ
การเรยีนรู
มาตรฐานสากล  
(IS1 , IS2, IS3) 
5. นักเรียนสามารถ
นําเสนอผลงาน ช้ินงาน 
หน่ึงหองเรียนหน่ึง
ผลิตภณัฑ one class 
one product 
6.รายงานโครงการ
พัฒนาการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูตาง ๆ 
7.แผนการการจัดการ
เรียนรู 
8. รายงานการวิจัย 
9. ผลงาน/ช้ินงาน
นักเรียน 

1.3 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
สรางนวัตกรรม 

 1. นักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.3 รอยละ 85 
สามารถใชภูมิปญญาและ
วัสดุในทองถ่ินมาสราง
ชิ้นงานไดและเพ่ิมมูลคา  

1. นักเรียนระดับชั้น  
ม.1-ม.3 รอยละ 100 
สามารถใชภูมิปญญา
และวัสดุในทองถ่ินมา
สรางชิ้นงานไดและเพ่ิม

5 ยอดเยี่ยม 1. โรงเรียนจดักิจกรรม 
“ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลา
รู”  
2.กิจกรรมหน่ึง
หองเรียนหน่ึงผลิตภณัฑ 



11 
 

 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมลู/งาน /
โครงการ/กิจกรรม) 

ในกิจกรรมหนึง่หองเรียน
หนึ่งผลิตภัณฑ one class 
one product 
2. นักเรียนมัธยมศึกษา 
 ปท่ี 6 รอยละ 85 
สามารถตอยอดผลิตภัณฑ
จากผามัดหม่ียอมคราม 

มูลคา ในกิจกรรมหนึ่ง
หองเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ one class 
one product 
2. นักเรียน
มัธยมศึกษา 
 ปท่ี 6 รอยละ 100  
สามารถตอยอด
ผลิตภัณฑจากผามัดหม่ี
ยอมคราม 

one class one 
product 
3. กิจกรรมตนกลา
อาชีพ ตามโครงการ UD 
NEW GENERATION 
4. การจัดทําหนวย
บูรณาการผาครามงาม
พิบูลยรักษ 

1.4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. นักเรียนรอยละ 90
สามารถสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรเน็ตและสรุปความรู
ดวยตนเองได  
2. นักเรียนรอยละ 90
สามารถใชแอพลิเคชั่นใน
การติดตอสื่อสารไดและสง
ขอมูล  
 
 
 

1. นักเรียนรอยละ 
100 สามารถสืบคน
ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
และสรุปความรูดวย
ตนเองได  
2. นักเรียนรอยละ 
100 สามารถใชแอพลิ
เคชั่นในการ
ติดตอสื่อสารไดและสง
ขอมูล  

5 ยอดเยี่ยม 1.แบบบันทึกการใช
หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 
2. แบบสรุปการสงงาน
ทาง Line, Facebook , 
E-mail 
 

1.5 ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. นักเรียนรอยละ 60  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต
ละรายวิชา ในระดับ 3 ข้ึน 
 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 
3 รอยละ 90 จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
3. นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 
6 รอยละ 90 จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
 

1.นักเรียนรอยละ 
64.90 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตละ
รายวิชาในระดับ 3 ข้ึน 
 
2. นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอย
ละ 100  จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
3. นักเรียน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 รอย
ละ 100 จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  
 

   4   ดีเลิศ 1. แบบสรุปผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนปการศึกษา 
2561 
2. แบบสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 
3. รายงานโครงการ
แกไขปญหานักเรียนท่ีมี
แนวโนมไมสําเสรจ็
การศึกษาพรอมรุน 
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ
คุณภาพ 

 

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมลู/งาน /
โครงการ/กิจกรรม) 

1.6 ผูเรียนมีความรู
ทักษะพ้ืนฐานและ
เจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ 

 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 รอยละ  
90  มีความรูทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
รอยละ 100   
มีความรูทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีตองาน
อาชีพ   

    5 ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
เสรมิสรางเยาวชนรุน
ใหมตามแนวทางอุดร
โมเดล (UD NEW 
GENERATION) เพ่ือ
เสรมิสรางและพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน 
ไดแกทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อการ ทักษะอาชีพ 
และทักษะของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
2. โรงเรียนจดักิจกรรม  
“ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลา
รู” ครอบคลมุ 4H 
ไดแก พุทธิพิสัย  ทักษะ
พิสัย  จิตพิสัย และพละ 
3.กิจกรรมหน่ึง
หองเรียนหน่ึงผลิตภณัฑ 
one class one 
product 
4.  รายงานโครงการ
แนะแนวศึกษาตอ 
5. สรุปผลการศึกษาตอ
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี  6  
 

ภาพรวมระดับคุณภาพ    4.83 ยอดเยี่ยม  
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 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 

2.1 ผูเรียนมี
คุณลักษณะและ
คานิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

นักเรียนรอยละ 100 ผาน
เกณฑประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคท่ี
สถานศึกษากําหนด 

นักเรียนรอยละ 
100  ผานเกณฑ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ี
สถานศึกษากําหนด 
 

5 ยอดเยี่ยม 1. รายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค  
(ปพ.5) 
2. รายงานโครงการปรับพ้ืน
ฐานความรูและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนใหม 
3. รายงานโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และใหนักเรียนมี
ความรูคูคณุธรรม 
๔. รายงานสรุปผลการ
ประกวดหองสวยดวยมือเรา 
๕. รายงานกิจกรรมของหาย
ไดคืน 

2.2 ผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในทองถ่ิน
และความเปนไทย 

นักเรียนรอยละ 100  มี
สวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีของทองถ่ิน  

นักเรียน 
รอยละ 100  
มีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณี
ของทองถ่ิน  

5 ยอดเยี่ยม ๑. การเขารวมประเพณี
ทองถ่ิน 
เชน งานโคมลมลอยฟา 
ประเพณบุีญบ้ังไฟ ประเพณี
แหเทียนพรรษา ประเพณีลอย
กระทง 
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 

 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /โครงการ /

กิจกรรม) 

2.3 ผูเรียนยอมรับท่ี
จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและ
หลากหลาย 

นักเรียนรอยละ  
90 อยูรวมกันบนความ
แตกตางทางวัฒนธรรม/
ศาสนา/อาชีพและความ
คิดเห็นท่ีแตกตางกัน   

นักเรียนรอยละ 
100 อยูรวมกันบน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม/ศาสนา/
อาชีพและความ
คิดเห็นท่ีแตกตาง
กัน   

5 ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการวัน
อาเซียนศึกษา (ASEAN DAY) 
2.จัดทําหองอาเซียนเพ่ือเปน
แหลงเรียนรู 
๓.รายงานโครงการ 
วันคริสมาสต 
 

2.4 ผูเรียนมีสุข
ภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม 

๑. นักเรียนรอยละ 85 มี
น้ําหนัก สวนสูง เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานกรม
อนามัย 
2. นักเรียนรอยละ85 มี
ความรับผิดชอบ มีวินัย  มี
ภาวะผูนํา  และจิตอาสา 

๑.นักเรียนรอยละ 
90 ทุกคนมี
น้ําหนัก สวนสูง 
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานกรม
อนามัย 
2. นักเรียน 
รอยละ 100       
มีความรับผิดชอบ 
มีวินัย  มีภาวะผูนํา  
และจิตอาสา 

5 ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการสงเสริม
สุขภาพนักเรียน 
    - กิจกรรมเหงือกสะอาด 
ฟนแข็งแรง 
    - รายงานนํ้าหนัก –สวนสูง 
ของนักเรียน 
2. กิจกรรมตานยาเสพติด 
ไดแก  เดินรณรงควันงดสูบ
บุหรี่โลก วันตอตานยาเสพตดิ
โลก 
3. กิจกรรมเฝาระวังโดยการ
ตรวจหาสารเสพตดิในปสสาวะ
นักเรียนกลุมเสี่ยง 
4. รายงานโครงการแขงขัน
กีฬาสีภายในโรงเรยีน 
5. กิจกรรมหนา 
เสาธง 
6. รายงานโครงการหองเรียน
สีขาว 
7.รายงานโครงการการจดัการ
สิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ
ขยะ 
9. รายงานโครงการลูกเสือ
ตอตานยาเสพตดิ 
10. การเขารวมบริจาคโลหิต
ท่ีอําเภอพิบูลยรักษ 
11. กิจกรรมอาสาของ
นักศึกษาวิชาทหาร 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม) 

1. มีเปาหมายและวิสัยทัศน 
และพันธกิจท่ีชัดเจน 

 โรงเรียนมีการ
จัดทําวิสัยทัศน 
พันธกิจ และ 
เปาหมาย โดยการ
มีสวนรวมของ
บุคลากรทุกภาคี
เครือขาย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 โรงเรียนมี
วิสัยทัศน พันธกิจ 
และ เปาหมาย 
โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุก
ภาคีเครือขาย 
เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 1.  การบรหิารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 
SBM  มีการบริหาร 
5 กลุมงาน 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561 
3. พรรณนางาน   
4. การประชุมเพ่ือ
ปรับปรุงเปาหมาย  
วิสัยทัศน และ 
พันธกิจของ
สถานศึกษา 
5. แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561-2563 

2.มีระบบจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีระบบ
การจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาท่ี
ได มาตรฐาน 
ใชวงจร PDCA  
ในระบบบริหาร
กระบวนการจัดการ

โรงเรียนมีระบบ
การจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีได 
มาตรฐาน 
ใชวงจร PDCA  
ในระบบบริหาร
กระบวนการ

5 ยอดเยี่ยม 1. แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561 
2. แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561-2563 
3.รายงานการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน (SAR) 
2561 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน
สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับ 
คุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /โครงการ /
กิจกรรม) 

     12. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณะ การดูแลเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของนักเรียน 
13. รายงานโครงการชมรม 
RSC มีจิตสํานึกความปลอดภยั 

ภาพรวมระดับคุณภาพ     5 ยอดเย่ียม  
ภาพรวมระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ี 1 4.๙๑ ยอดเย่ียม  
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม) 

คุณภาพของ
โรงเรียน 

จัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน 

4. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
5.รายงานการ
ประชุม ครูและ
บุคลากร โรงเรยีน
พิบูลยรักษพิทยา 
๖. รายงานโครงการ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

3.การพัฒนาวิชาการท่ีเนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย 

1. โรงเรียนมี
โครงการปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
ข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และยกราง
หลักสูตรแผนการ
เรียนศิลป-ท่ัวไป 
2. ครูผูสอนทุกคน
ใชกระบวนการ 
Active Learning  
ในการจัดการ
เรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 

1. โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา ตาม
หลักสูตร
แกนกลางข้ัน
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 
2551  
(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
และหลักสูตร
แผนการเรียน
ศิลป-ท่ัวไป 
2. ครูผูสอนทุก
คนใช
กระบวนการ 
Active Learning  
ในการจัดการ
เรียนรูสําหรับ
ผูเรียน 
 

        5 ยอดเยี่ยม 1.หลักสูตร
สถานศึกษา 
2. รายงานการใช
หลักสตูสถานศึกษา 
3. แผนการจัดการ
เรียนรู และรายงาน
ใชแผนการจัดการ
เรียนรู 
4 .รายงาน
โครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู 
5. คูมือปฏิบัติงาน
วิชาการ 
6.  วิเคราะห
หลักสตูร และเขียน
แผนการจดัการ
วิเคราะหผูเรียน 
ผูเรยีนรายบุคคล 
S.D.Q   E.Q. ตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
7. บันทึกการนิเทศ 
การสอน 
 
 

4.การพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ครูทุกคนไดรับการ
สนับสนุนอบรมตรง
ตาม/สอดคลองกับ

ครูไดรับการ
อบรมตรงตาม/
สอดคลองกับ

5 ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร 
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม) 

หนาท่ีอยางนอย 
20 ชั่วโมงตอป
การศึกษา 
 

หนาท่ีอยางนอย 
20 ชั่วโมงตอป
รอยละ 100 

2. แผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) 
3. รายงานประเมิน
ตนเอง รายบุคคล 
(Self-Study 
Report : SSR) 
4. รายงานโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครผููสอน 
“หลักเกณฑและวิธี
ใหขาราขการครูมี
วิทยฐานะเลื่อนวิทย
ฐานะแนวใหม  
(ว21/2560) 
สูการปฏิบัติจริง” 
5. รายงานโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการชุมชน
แหงการเรียนรู ทาง
วิชาชีพ  
(Professional 
Learning 
Community : 
PLC)  
เพ่ือยกระดับผลการ
เรียนรูแบบ Active 
Learning 
6. รายงานโครงการ 
ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาองคกร ณ 
จังหวัดระยอง-
จังหวัดจันทบุร ี

5.จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

1. โรงเรียนมีการ
ปรับภูมิทัศน
สภาพแวดลอมท่ีรม
รื่น  ปลอดภัย  
สําหรับนักเรียน
และมีแหลงสืบคน

1. โรงเรียนมีการ
ปรับภูมิทัศน
สภาพแวดลอมท่ี
รมรื่น  ปลอดภัย  
สําหรับนักเรียน
และมีแหลงสืบคน

        5   ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
ปรับภูมิทัศน ๒๕๖๑ 
2. รายงานโครงการ
หองเรียนสีขาว 
3.รายงานโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดลอม 
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม) 

ขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 
 2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและ
ภายนอกท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 
 2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและ
ภายนอกท่ีเอ้ือตอ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 
พัฒนาหองสมุด  
หองปฏิบัติการ 
หอง DLIT กลุม
สาระ 5 กลุม
สาระ และศูนย
การเรียนรู ตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

และบรหิารจดัการ
ขยะ  
4.บันทึกการใชหอง 
DLIT ,หองสมุด  
และหองปฏิบัติการ 
๕. ทะเบียนแหลง
เรียนรู 

6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและ
เรียนรู 

1. โรงเรียน
จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูอยาง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
2.โรงเรียน
สนับสนนุครูและ
บุคลากร 
ใหมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู 

1. โรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
2.โรงเรยีน
สนับสนุนครูและ
บุคลากร 
ใหมีความสามารถ
ในการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรูได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

4 ดีเลิศ 1. การจัดทํา
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. รายงานโครงการ
พัฒนาเครื่อขาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาพรวมระดับคุณภาพ 4.83 ยอดเยี่ยม  
 



19 
 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /

โครงการ /.กิจกรรม) 

1.การจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

1. ครูทุกคนมีจัดการ
เรียนรูใหนักเรียนเกิด
กระบวนการคดิ
วิเคราะห  สังเคราะห  
และคิดสรางสรรค  
โดยการปฏิบัตจิริงผาน 
กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติในสถานการณ
จรงิ  และนักเรียน
ขยายความคดินําไป
ปรับใชในชีวิตได 
 2. ครูทุกคนมีจดัการ
เรียนรูโดยใช
กระบวนการ Active  
Learning 

1. ครูทุกคนมี
จัดการเรียนรูให
นักเรียนเกิด
กระบวนการคดิ
วิเคราะห  
สังเคราะห  และคดิ
สรางสรรค  โดยการ
ปฏิบัติจริงผานการ 
กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติใน
สถานการณจริง  
และนักเรียนขยาย
ความคิดนําไปปรับ
ใชในชีวิตได 
 2. ครูทุกคนมี 
จัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการ 
Active  Learning 

5   ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ   
2. แผนจดัการเรียนรู 
3. แบบบันทึกการ
นิเทศการสอน/ 
4. รายงานวิจัยในช้ัน
เรียน  
5.ช้ินงานนักเรียน 
และผลงานนักเรียน 
สื่อการเรียนรู 

2.ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรู
ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

1.โรงเรียนมีการ
พัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและ
อุปกรณคอมพิวเตอร
สนับสนุนบริหาร
จัดการและการเรยีนรู 
2. ครูทุกคนพัฒนา
และใชสื่อสารการสอน  
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และ
แหลงเรียนรูในชุมชน 

 
 
 
 

1.โรงเรียนมีระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ตและ
อุปกรณ
คอมพิวเตอร
สนับสนุนบริหาร
จัดการและการ
เรียนรู 
2. ครูทุกคนม ี
สื่อสารการสอน   
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 และแหลงเรียนรูใน
ชุมชน 

       5   ยอดเยี่ยม 1.การใชหอง DLIT 
สําหรับคร ู
2.แบบบันทึกการใช
แหลงเรียนรูในและ
นอกสถานศึกษา 
3. แบบบันทึกการใช
หองปฏิบัติการ 

 

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

1. ครูและนักเรียนหา
ขอตกลงรวมกันในการ
กําหนดแนวทางการ
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ในหองเรียน สนับสนุน

2. ครูและนักเรียน
หาขอตกลงรวมกัน
ในการกําหนดแนว
ทางการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานใน

5    ยอดเยี่ยม 1.รายงานโครงการ
แนะแนวการศึกษาตอ
แบบสํารวจความพึง
พอใจในอาชีพ  บันทึก
การแนะนําดานอาชีพ 
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ประเด็นพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน

สถานศึกษา 

คาระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ 
 

หลักฐานสนับสนุน 
(ขอมลู/งาน /

โครงการ /.กิจกรรม) 

การจัดการเรยีนรู 
แบบ Active 
learning 
2. สรางบรรยากาศ
และพัฒนาหองเรยีน
ใหเอ้ือตอการจัดการ
เรียนรู 

หองเรียน สนับสนุน
การจัดการเรยีนรู 
แบบ Active 
learning 
2. หองเรียนมี
บรรยากาศ เอ้ือตอ
การจัดการเรยีนรู 

2. การวิเคราะห
ผูเรยีนรายบุคคล 
S.D.Q   E.Q.  
ตามระบบดูแล 
ชวยเหลือนักเรยีน 
3.รายงานโครงการ
เยี่ยมบานนักเรียน 
4. รายงานผลหอง
สวยดวยมือเรา 

4.ตรวจสอบและประเมิน
ผูเรียนอยางเปนระบบ และ
นําผลมาพัฒนาผูเรียน 

1. ครูทุกคน มีการวัด
และประเมินตามการ
จัดการเรียนรูอยาง
หลากหลายและเปน
ระบบ 
2. ครูทุกคน 
 ทําวิจัยในช้ันเรียน
อยางนอยปละ 1 เรื่อง 

1. ครูทุกคน มีการ
วัดและประเมินตาม
การจัดการเรยีนรู
อยางหลากหลาย
และเปนระบบ 
2.ครูทุกคน  
ทําวิจัยในช้ันเรียน 
ปการศึกษา  
ละ 1 เรื่อง 
ทําให นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  

5 ยอดเยี่ยม 1.แผนการจัดการ
เรียนรู 
2.แบบสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. รายงานวิจัยในช้ัน
เรียน 

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู 

1. ครูรอยละ 60 
 จัดกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรู 
PLC เพ่ือพัฒนา 

1. ครรูอยละ 65 
 จัดกระบวนการ
ชุมชนแหงการ
เรียนรู PLC เพ่ือ
พัฒนา 

4 ดีเลิศ 1.รายโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการชุมชน
แหงการเรียนรู ทาง
วิชาชีพ  
(Professional 
Learning 
Community : PLC)  
เพ่ือยกระดับผลการ
เรียนรูแบบ Active 
Learning 
2. บันทึกสะทอน 
ข้ันตอน Plan Do 
See ตามกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรู 
PLC 

ภาพรวมระดับคุณภาพ 4.8๐ ยอดเยี่ยม  
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2. สรุปผลการประเมิน 
 

มาตรฐาน คาเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี1 ดานคุณภาพผูเรียน 4.๙๑ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.83 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.80 ยอดเยี่ยม 

คาเฉล่ียรวม/ระดับคุณภาพ 4.84 ยอดเยี่ยม 
 
หมายเหตุ :  การแปรผลระดับคุณภาพ  
  4.50 – 5.00  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  
  3.50 – 4.49  อยูในระดับ ดเีลิศ  
  2.50 – 3.49  อยูในระดับ ดี  
  1.50 – 2.49  อยูในระดับ ปานกลาง  
  ต่ํากวา 1.50   อยูในระดับ  กําลังพัฒนา 

 
3.จุดเดน 
 1.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน กลาแสดงออก และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ
สุจริต ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค 
            2. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทาง กายและน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบ
วินัย โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติการะเบียบ ของสังคม เชน การเขาแถวซ้ืออาหาร หรือเขาแถว
รับ บริการ ณรงครวมหมวกนิรภัย 100 % เปนตน 
            3. นักเรียนอานหนังสือออกรวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได สามารถใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง 
           4. ผูบริหารมีความต้ังใจมีความมุงม่ัน มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศนท่ีดีในการบรหิารงาน สามารถ
เปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามบทบาท  
          5. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ อยาง เปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิค การประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุม เพ่ือให ทุกฝายมีสวน
รวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหาความ ตองการพัฒนา และ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการ พัฒนาใหผูเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษา ครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผล การจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยใน การรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการ
วางแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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4.จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ          
 มีความคิดสรางสรรค เพ่ือใหพัฒนามากยิ่งข้ึน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ 
ใหระดับสูงข้ึนไป สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 
            2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3.  สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปนท่ีปรึกษาใหความรวมมือใน
ดานท่ีตองการพัฒนา    
 
5. แผนพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนหรือพัฒนาใหดีข้ึนหนึ่งระดับ 
  1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และผลการทดสอบระดับชาติใหสูงข้ึนจากเดิม    
             2. การสรางวิจัยเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน “1 ครู 1 นวัตกรรม” 
             3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูงและจัดหา
อุปกรณกระจายสัญญาณ ใหใชงานไดมากข้ึนกวาท่ีมีอยู 
             4. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกครูและนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู 
ความสามารถอยางหลากหลายกอนสิ้นปการศึกษา 
  5. นํากระบวนการ PLC (Professionl Learning Community : PLC) 
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ภาคผนวก 
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ภาพความสําเร็จ  

 

โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาไดรับรางวัล   IQA Awords เปนสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ป 2561  
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  โรงเรียนพิบูลรักษพ์ิทยาเป็นสถานศึกษาตน้แบบสร้างเสริมวนิยัจราจร จากจงัหวดัอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา ไดร่้วมจดันิทรรศการนาํเสนอกิจกรรมดีเด่น ของสหวทิยาเขตหนองหาน 

ในงาน “เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium) สพม.20 ปีงบประมาณ 2562” 
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โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยาเปนสถานศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม โครงการเสริมสราง
เยาวชนรุนใหมจังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตามแนวทางอุดรโมเดล (Udon Model) ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ไดเขารวมโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,000 ลานจบ 
ชิงทุนการศึกษา ระดับจังหวัด อุดรธานี ครั้งท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2561 
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โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สนับสนุนการดําเนินงานพิบูลยรักษฮาลฟมาราธอน ครั้งท่ี 4  
“วิ่งเพ่ือชีวิต” เพ่ือซ้ืออุปกรณการแพทยเพ่ือชาวพิบูลยรักษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสาํเร็จของ นายจรัสธชยั  เสิกภูเขียว ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพิบูลยรั์กษพ์ิทยา 
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โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เพ่ิมข้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เพ่ิมข้ัน 
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ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  1– 6 ปการศึกษา  2561 

 
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ ๓ ข้ึนไป แยกตามกลุมสาระการเรียนรู 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
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คาเฉลี่ย O-NET ม.๓ ปการศึกษา 2551 - 2561 

 
 

คาเฉลี่ย O-NET ม.6 ปการศึกษา 2551 – 2561 
 

กลุมสาระฯ คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2551 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2552 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2553 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2554 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2555 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2556 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2557 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2558 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2559 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2560 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2561 

01ภาษาไทย  38.71 37.35 35.38 37.38 41.89 40.72 45.61 42.10 46.26 40.61 40.22 
02สังคม
ศึกษา 

30.74 30.55 42.98 29.66 34.21 30.12 32.15 34.76 32.80 
30.18 31.56 

03
ภาษาอังกฤษ  

26.91 19.59 14.65 18.15 19.89 22.12 21.38 21.95 22.54 
22.08 25.93 

04
คณิตศาสตร  

27.57 24.82 11.26 16.57 21.69 16.60 17.38 22.70 21.94 
18.14 23.57 

05
วิทยาศาสตร  

29.33 26.81 26.83 24.05 32.38 28.01 30.01 29.81 30.85 
25.45 26.91 

06สุขศึกษา  54.93 39.98 60.49 50.77 51.85 57.32 47.75 

งดสอบ 
07ศิลปะ 43.70 32.86 31.51 25.23 30.60 24.46 32.01 
08การงาน
อาชีพฯ 

38.12 29.61 40.94 44.00 42.23 45.65 44.18 

 

 เพ่ิม 

 ลด 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสาระฯ คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2551 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2552 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2553 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2554 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2555 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2556 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2557 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2558 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2559 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2560 

คาเฉล่ีย 
ปการฯ
2561 

91ภาษาไทย  42.43 37.74 35.85 49.73 52.32 41.09 33.30 43.47 45.82 49.44 50.32 
92สังคม
ศึกษา 

45.08 45.70 37.59 43.71 45.72 37.24 43.40 43.45 47.02 งดสอบ 

93
ภาษาอังกฤษ  

31.52 23.23 12.44 29.80 27.05 28.00 25.12 27.77 28.40 28.53 25.46 

94
คณิตศาสตร  

32.49 35.16 21.29 30.74 24.40 21.93 26.53 31.22 23.44 22.29 24.82 

95
วิทยาศาสตร  

47.94 43.90 27.16 36.74 35.45 36.89 35.61 38.70 33.88 32.24 33.31 

96สุขศึกษา  

งดสอบ 

55.88 63.31 51.05 58.19 57.39 55.00 

งดสอบ 
97ศิลปะ 32.29 28.47 40.89 42.10 41.82 37.52 
98การงาน
อาชีพฯ 

33.10 42.12 46.62 46.34 42.58 40.53 
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 
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งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561 
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คณะผูจัดทํา 
 

คณะท่ีปรึกษา 

๑. นายราชัน  บุญภา  ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. นายจรสัธชัย  เสิกภเูขียง  ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรยีนพิบูลยรักษพิทยา 

 

คณะผูจัดทํา 

๑. นายสังวาลย  โบราณกุล  ตําแหนง  รองผูอํานวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 

๒. นายวรพจน  แกวแสงใส  ตําแหนง  คร ู   รองประธานกรรมการ 

๓. นางอภิญญา  เท่ียงธรรม  ตําแหนง  คร ู   รองประธานกรรมการ 

๔. นายชาญชัย  เท่ียงธรรม  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ  

๕. นางรุงนภาลัย  ราชภักด ี ตําแหนง  คร ู   กรรมการ  

๖. นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส    ตําแหนง  ครู   กรรมการ 

๗. นางบังอร  ตันสุหัช  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ 

๘. นางเสาวคนธ  สมาน  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ 

๙. นายไกรสร  แจมใสด ี  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ 

๑๐. นางวิภารัตน  พิมพศร ี  ตําแหนง  คร ู   กรรมการ 

๑๑. นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ ตําแหนง  คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
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