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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ประจําปการศึกษา 2561

โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2ก
คํานํา
เอกสาร “รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
รายงานผล การจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ในปการศึกษา 2561ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่
กําหนดใหสถานศึกษาจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป สงหนวยงานตนสังกัดและเผยแพรแก
สาธารณชน
เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียน
ครูและบุคลากร นักเรียน งบประมาณ อาคารสถานที่ ชุมชน หลักสูตรสถานศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น
แหลงเรียนรู ผลงานดีเดน ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูเกี่ยวของทุกฝายที่มี
สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้นอยางตอเนื่อง หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับ
นี้จะเปน ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตอไป
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา

3ข
การใหความเห็นชอบ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลยรักษ
พิทยา เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไดพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของโรงเรียนพิบูลยรกั ษพิทยาแลว
เห็นชอบใหดําเนินการนํารายงานสงหนวยงานตนสังกัดและนําเผยแพรตอสาธารณชนได
(ลงชื่อ) .............................................
( นายราชัน บุญภา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนพิบูลยรักษพทิ ยา

ค4
บทสรุปผูบริหาร
ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ที่ตั้งอยูบานเลขที่ 164 หมูที่ 8 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย 41130 เนื้อที่ 73 ไร 2 งาน 19 ตารางวา โทรศัพท-โทรสาร
๐๔๒-๒๕๘๑๔๑ มีบุคลากรสายบริหาร จํานวน 2 คน ขาราชการครู พนักงานราชการ และครูอัตราจาง
จํานวน 35 เปดสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
1. มาตรฐานการศึกษา : ยอดเยี่ยม
2. หลักฐานสนับสนุน:
2.1 คุณภาพผูเรียน
นักเรียนรอยละ 66.97 มีความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทยอยูในระดับดี
ขึ้นไป นักเรียนรอยละ ๗๐.๘๐ ไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เกรด 2 ขึ้นไป
นั กเรี ย นร อยละ 79.60 ได ร ะดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ในกลุ มสาระการเรีย นรูภ าษาอัง กฤษ เกรด 2 ขึ้ น ไป
นักเรียนรอยละ 100 สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนําตนเองได นักเรียนระดับชั้น
ม.1-ม.3 ร อ ยละ 100 สามารถนํ า เสนอผลงาน ชิ้ น งาน หนึ่ ง ห อ งเรี ย นหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ one class one
product ไดนําชิ้นงาน เขารวมงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium) สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 20 และดําเนินตามโครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมตามแนวทางอุดรโมเดล (UD New
Generation) อุ ดรโมเดล เพื่ อเสริ มสร า งและพัฒ นาทักษะของผูเรียน ไดแก ดานทักษะภาษา (Language
Skills) , ดานทักษะอาชีพ (Career Planning Skills) นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 รอยละ 100 พัฒนาทักษะ
ดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ พลศึกษา โดยผานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
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 สามารถใชภูมิปญญาและวัสดุในทองถิ่น
มาสรางชิ้นงานไดและเพิ่มมูลคา ในกิจกรรมหนึ่งหองเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ one class one product นักเรียน
มัธยมศึกษา ปที่ 6 รอยละ 100 สามารถตอยอดผลิตภัณฑจากผามัดหมี่ยอมคราม นักเรียนรอยละ 100
สามารถสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ตและสรุปความรูดวยตนเองได นักเรียนรอยละ 100 สามารถใช
แอพลิเคชั่นในการติดตอสื่อสารไดและสงขอมูล โรงเรียนมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา พัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และผูเรียนไดเขารวมการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และ เทคโนโลยี ซึ่งในปการศึกษา 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
ทางวิ ท ยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6 ได รั บ รางระดั บ เหรี ย ญทองแดง การแข ง ขั น ต อ สมการ
คณิตศาสตร
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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 ขึ้น นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 6 และ รอยละ 100
จบตามหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปที่ 1-6 เพิ่มขึ้น และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เพิ่มขึ้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ 100 มีความรูทักษะ
พื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ นักเรียนรอยละ 100 ผานเกณฑประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
สถานศึกษากําหนด สืบเนื่องจากโรงเรียนมีการดําเนินโครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
นั กเรี ย นใหม และดํ า เนิ นโครงการอบรมคุณธรรม จริย ธรรม เพื่อพัฒ นา คุณลักษณะอัน พึงประสงค และให
นักเรียนมีความรูคูคุณธรรม ตามเอกลักษณของโรงเรียน “ความรูดี มีคุณธรรม” นักเรียน รอยละ 100
มีสวนรวมในกิจกรรมประเพณีของทองถิ่น นักเรียนรอยละ 100 อยูรวมกันบนความแตกตางทางวัฒนธรรม/
ศาสนา/อาชีพและความคิดเห็นที่แตกตางกัน ตามอัตลักษณของโรงเรียน “ยิ้ม ไหว ทักทายกัน”
นักเรียนรอยละ 90 ทุกคนมีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย ไดดําเนินโครงการสงเสริม
สุขภาพนักเรียน และเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางรางกายของผูเรียน ผานกิจกรรมตานยาเสพติด ไดแก เดินรณรงค
วันงดสูบบุหรี่โลก วันตอตานยาเสพติดโลก กิจกรรมเฝาระวังโดยการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะนักเรียนกลุม
เสี่ยง และมีการดําเนินตามโครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน นักเรียน รอยละ 100 มีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีภาวะผูนํา และจิตอาสา โดยการ ฝกการเคารพและยอมรับความคิดเห็นผูอื่นผานกิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะ การดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียน และ หองสวยดวยมือเรา
และดําเนินโครงการชมรม RSC มีจิตสํานึกความปลอดภัย
2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนมีวิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาหมาย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคีเครือขาย
เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBM มีการบริหาร 5 กลุมงาน ใชวงจร PDCA ในระบบบริหารกระบวนการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน มีการจัดทําระบบและดําเนินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางมีสวนรวม
โรงเรียนมีการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ที่ไดมาตรฐาน เห็นไดจากโครงการปรับปรุงหลั กสู ตร
สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และหลั กสู ตรท องถิ่ น และนํ า หลั กสู ตรไปใชในการจัดการเรีย นรู ตามแนวทาง Active Learning ในการ
จัดการเรียนรูสําหรั บผูเ รีย น ครูและบุคลากรไดรั บการอบรมตรงตาม/สอดคล องกับ หน าที่ อยางน อย 20
ชั่วโมง/ป โดยการเขาอบรมตามโครงการคูปองครูและการอบรมผาน TEPE Online และการ เขารับการอบรม
ตามโครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศนสภาพแวดลอมที่รมรื่น ปลอดภัย
สําหรับนักเรียนและมีแหลงสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาหองสมุด หองปฏิบัติการ หอง DLIT กลุมสาระ 5 กลุมสาระการเรียนรู
ห อ ง E-class room ห อ งปฏิ บั ติ ก าร และศู น ย ก ารเรี ย นรู ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นมี ร ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนครูและบุคลากรใหมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแก
ผูเรียน
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2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครู ทุ ก คนจั ด การเรี ย นรู ใ ห นั ก เรี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห และคิ ด
สรางสรรค โดยการปฏิบัติจริงผาน กิจกรรม/การฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และนักเรียนขยายความคิด
นําไปปรับใชในชีวิตได โดยใชจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ Active Learning จัดกระบวนการเรียนการ
สอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 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
หองเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินตามการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายและเปน
ระบบ ครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง มีการจัดชั่วโมง
PLC เพื่อครูทุกคนยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) และเปนแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู
3. แผนพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น:
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
และผลการทดสอบระดับชาติใหสูงขึ้นจากเดิม
2. การสรางวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน “1 ครู 1 นวัตกรรม”
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูงและจัดหา
อุปกรณกระจายสัญญาณ ใหใชงานไดมากขึ้นกวาที่มีอยู
4. จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแกครูและนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู
ความสามารถอยางหลากหลายกอนสิ้นปการศึกษา
5. นํากระบวนการ PLC (Professionl Learning Community : PLC)
ลงชื่อ.......................................................ผูรายงาน
(นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา
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สารบัญ
ตอนที่

คํานํา
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒. สรุปผลการประเมิน
3.จุดเดน
4.จุดที่ควรพัฒนา
5. แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาใหดีขึ้นหนึ่งระดับ
ภาคผนวก
ภาพความสําเร็จ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
รายงานเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

หนา

ก
ข
ค
ง
1
๙
๙
๙
๙
๑๓
๑๕
๑๙
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๙
๓๐

ตอนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา
ที่ตั้งอยูบานเลขที่ 164 หมูที่ 8 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย
41130 เนื้อที่ 73 ไร 2 งาน 19 ตารางวา
โทรศัพท 0-4225-8141 โทรสาร 0-4225-8141 Website : www.pbr.ac.th
1.2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
1.4 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
1.5 เขตพื้นที่บริการการศึกษา
โรงเรียนในเขตอําเภอพิบูลยรักษ
๒. วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
วิสัยทัศน (Vision)
“ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดวยครูมืออาชีพ ภายในป 2564”
พันธกิจ (Mission)
1) พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูกับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหมีศักยภาพเปนพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเทียบเคียงมาตรฐานสากล ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย โดยมุงเนนนักเรียนเปนสําคัญ
3) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดมาตรฐานวิชาชีพครูอยางมีคุณภาพและ
เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชรูปแบบการปฏิบัติที่เปนเลิศ
4) พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5) พัฒนาแหลงเรียนรูภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูใน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
6) สรางภาคีเครือขายการจัดการเรียนรูทั้งภายในประเทศและตางประเทศรวมทั้งผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย (Goal)
1) นักเรียนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ ควบคูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
2) หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการความรูสูครูมืออาชีพและมี
รูปแบบการปฏิบัติที่เปนเลิศ
4) มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑคุณภาพ OBECQA
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5) มีแหลงเรียนรูสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
6) มีภาคีเครือขายทุกภาคสวนรวมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ
๓. อัตลักษณ
“มารยาทดี มีคุณภาพ”
๔. เอกลักษณ (School Uniqueness)
“ความรูดี มีคุณธรรม”
๕. นโยบายของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา
1) พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต มีวินัยใฝเรียนรู
มีความสามารถคิด วิเคราะห ปญหา และมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คํานึงประโยชนสวนรวม
2) พัฒนาบุคลากรใหเปนครูที่มีความรู ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติหนาที่ และพัฒนาครูใหไปสูครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบและจรรยาบรรณครู
3) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ปรับสภาพแวดลอมและ สงเสริมการอนุรักษและใชภาษาไทย ควบคูกับการเรียนรูภาษาสากลและภาษาที่สาม
โดยการจัดหลักสูตรการเรียนรูใหสอดคลองในกลุมอาเซียน และสงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) การจัดการทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อการ (ICT ) นําระบบ ICTมาประยุกตใช
ในการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และการติดตอสื่อสาร
5) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน ครบวงจร ปฏิบัติได และมีความพรอมรับการประเมินภายนอกจัดระบบนิเทศ ติดตาม รายงานผล
การปฏิบัติงาน และสงเสริมการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
๖. กลยุทธ โรงเรียน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูสูมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๗. ปรัชญาโรงเรียน

“นยํ นยติ เมธาวี”
คนมีปญญา ยอมแนะนําทางที่ควรแนะนํา
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๘. สัญลักษณของโรงเรียน
“โดมหลวงปูพิบูลย รองรับดวยชอชัยพฤกษ”

๙. สีประจําโรงเรียน “เหลือง – แดง”
เหลือง
แดง
๑๐. คานิยม : SMART
S: Service Mind =มีจิตบริการ
M: Management = บริหารจัดการที่ดี
A: Account Ability =ทํางานโปรงใส ตรวจสอบได
R: Relationship and Respect =ใหเกียรติและมีมนุษยสัมพันธที่ดี
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 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 )
ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวม

จํานวนหอง
3
3
3
2
2
2
15

ชาย
52
51
52
22
26
30
233

เพศ

หญิง
48
57
41
40
26
42
254

รวม

เฉลี่ยตอหอง

100
108
93
62
52
72
487

33
36
31
31
26
36
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1๓. ขอมูลครูและบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ผูอ ํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ครูประจําการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เจาหนาที่ธุรการ
นักศึกษา
ฝกประสบการณฯ
ชางไมระดับ ๔
พนักงานบริการ
ชางทั่วไป
รวม
รวมทั้งหมด

เพศ
ชาย

หญิง

1
1
15
2
-

16
1
1
1
1

ต่ํากวา
ป.ตรี
-

4

5

1
1
25
51

1
26

ระดับการศึกษาสูงสุด
ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

15
3
1
1
1

1
1
15
-

1
-

-

9

-

-

1
1
1

-

-

-

3

30

17

1

* มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 35 คน (100 %)
* มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด 3๕ คน (100 %)
1๔. ขอมูลอาคารสถานที่
1๔.1 อาคารสถานที่
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ตั้งอยูเลขที่ 164 หมูที่ 8 ตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ
จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ 73 ไร 2 งาน 19 ตารางวา มีอาคารเรียนอาคารประกอบ ดังนี้
อาคารเรียน/อาคารประกอบ
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
อาคารเรียน 3
หอประชุม
หองน้ําหองสวมนักเรียนหญิง
หองน้ําหองสวมนักเรียนชาย
โรงฝกงาน
บานพักนักเรียน

จํานวน (หนวย)
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

อาคารเรียน/อาคารประกอบ
บานพักครู
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลยบอล
สนามตะกรอ 1
สนามตะกรอ 2
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.

จํานวน (หนวย)
4 หลัง
1 สนาม
2 สนาม
1 สนาม
1 สนาม
1 เสน
1 เสน
1 เสน
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1๔.2 หองปฏิบัติการและหองสื่อ
1) หองสมุดมีขนาด 64 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 7,250 เลม
มีคอมพิวเตอรที่ใชสําหรับบริการสืบคนขอมูลทาง 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
- ใชเพื่อการบริหารจัดการ จํานวน 20 เครื่อง
1๕. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ
24,247 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก บานเรือนและถนน อาชีพหลักของชุมชน คือ
เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
โคมลมลอยฟาผามัดหมี่ยอมคราม
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 รวมทั้งชุมชนและหนวยงานทาง
ราชการในเขตพื้นที่ใกลเคียงเขามาใชบริการ ดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ในการจัด
กิจกรรมตางๆ
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา มีขอจํากัด ในดานงบประมาณ และยังขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน จึงทําใหการพัฒนาโรงเรียนอยางคอยเปนคอยไป
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1๖. แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบาน
แหลงการเรียนรูภ ายใน
ชื่อแหลงเรียนรู/ ที่ตั้ง

1. หองสมุด
2. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
3. หองปฏิบัติการทางภาษา
4. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
5. มุมอาเซียน
6. หองปฏิบัติการภาษาไทย
7. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
8. หอง DLIT 5 กลุมสาระ
9. หองสหกรณ
10. หองพยาบาล
11. ธนาคารโรงเรียนพิบลู ยรักษพิทยา
12. หองปฏิบัติการเพศศึกษารอบดาน
13. หองมัลติมเิ ดีย
14. หอง E-Classroom
15. หองสวนพฤกษศาสตร
16. ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง
แหลงการเรียนรูภ ายใน
ชื่อแหลงเรียนรู/ ที่ตั้ง
1. วัดพระแทน
2. วัดปาสามัคคีสันติธรรม
3. ศูนยทอผามัดหมีย่ อมครามบานดงยาง-พรพิบูลย
1.พระครูมญ
ั จาภิรักษ
2.นายมนตรี ใหญโสมานัง
3.นางบัวสอน เข็มพรหยิบ
4.นายถนอม เที่ยงธรรม
5.นางสมร คําวิเศษ
6.นายไพบูลย ชาวกลา

ชื่อ-สกุล ที่อยู

จํานวน (หอง)
1
5
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
สภาพการนําไปใชโดยภาพรวม
(รายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู )
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตางๆ ของผา
มัดหมี่ยอมคราม
สาขา/เรื่อง ที่เชี่ยวชาญ
ภูมิปญญาดานศาสนา และวัฒนธรรม
นวดแผนไทย
พานบายศรี
การผลิตปุยอินทรีย
ผามัดหมี่ยอมคราม
ชางตัดผมชาย

7
1๗. ผลงานดีเดนในรอบปที่ผานมา
1๗.1 ผลงานดีเดน
ประเภท
สถานศึกษา

ผูบริหาร

ครู

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาไดรับรางวัล
IQA Awords เปนสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ป 2561
โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาเปนสถานศึกษาตนแบบสรางเสริมวินัยจราจร
โรงเรียนพิบูลยรักษพทิ ยาเปนสถานศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม
โครงการเสริมสรางเยาวชนรุนใหมจังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตาม
แนวทางอุดรโมเดล (Udon Model) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงเรียนพิบูลยรักษพทิ ยา เปนสถานศึกษาขับเครื่อนการเพศวิถีศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูยทุ ธศาสตรที่ 1 พัฒนา
ระบบการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรู เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวติ ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพิบูลยรักษ ไดรวมจัดนิทรรศการนําเสนอกิจกรรมดีเดน ของสหวิทยาเขต
หนองหานในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษ เขต 20 ปงบประมาณ 2562
โรงเรียนพิบูลยรักษพทิ ยา สนับสนุนการดําเนินงานพิบลู ยรักษฮาลฟมาราธอน ครั้งที่
4 “วิ่งเพื่อชีวิต” เพื่อซื้ออุปกรณการแพทยเพื่อชาวพิบูลยรักษ
นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว เปนคณะกรรมการดําเนินงาน“เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Symposium) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 20 ปงบประมาณ
2562
นายสังวาล โบราณกุล ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรบั รางวัลเกียรติบัตร
ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร โดยใชโปรแกรม GSP
ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561
1. นายชาญชัย เที่ยงธรรม และ นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรบั รางวัลเกียรติบตั ร ระดับเหรียญทองการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561
2. นางรุงนภาภัย ราชภักดี และนางสาวจริญญา บาบุญ
ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2561

หนวยงานที่
มอบรางวัล
สพฐ.

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
รวมกับ
สํานักงาน
สาธารณสุข
และ สสส.
สพม. 20
อําเภอพิบูลย
รักษ
สพม.20
สพฐ.

สพฐ.
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ประเภท

นักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ
3. นางบังอร ตันสุหัช และ นายประดิษฐ ศรีซุย
ครูผูฝกสอนนักเรียน ไดรบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันตอ
สมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะ
หัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ประจําปการศึกษา 2561
4. นายสังวาล โบราณกุล และ นายประดิษฐ ศรีซุย ครูผูฝกสอนนักเรียน
ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร โดย
ใชโปรแกรม GSP ระดับชัน้ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561

หนวยงานที่
มอบรางวัล

สพฐ.

๑.เด็กหญิงธิดาพร ดงชมพู, เด็กหญิงวรัทยา มามงคล และเด็กหญิงอริศรา สรศักดา
ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3
๒.นายฤชากร จันสุภีร, นางสาววิภารัตน เพชรโก และ นางสาวเมทิดา อางคํา
ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show) ม.4-ม.6
๓.เด็กหญิงกัญญารัตน หาวิรส และเด็กชายปรินทร พิลพรหม
ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร
(เอแม็ท) ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ประจําปการศึกษา 2561
๔.นายจิราวัฒน เบาทองจันทร และ นายชยณัฐ อันทะสี
ไดรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง การสรางสรรคผลงาน คณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-ม.6

1๗.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ที่
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

2. โครงการชมรม RSC มีจิตสํานึกความปลอดภัย
๓. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพความสําเร็จ/รางวัลที่ไดรบั (ถามี)

โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาไดรับรางวัล
IQA Awords เปนสถานศึกษามีระบบและบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง ระดับ
ดีเดน ป 2561
โรงเรียนพิบูลรักษพิทยาเปนสถานศึกษาตนแบบ
สรางเสริมวินัยจราจร จากจังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา
มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพิ่มขึ้น
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ตอนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน
1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

1.1 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ
อาน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คํานวณ

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

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา

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

คาระดับ
คุณภาพ

๕

ระดับ
คุณภาพ

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ/กิจกรรม)
ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.รายงานกิจกรรมรัก
การอาน
3. โครงการพัฒนาการ
เรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรู 8 กลุมสาระ
4. รายงานโครงการ
เสริมสรางเยาวชนรุน
ใหมตามแนวทางอุดร
โมเดล (UD NEW
GENERATION) เพื่อ
เสริมสรางและพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน
ไดแกทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อการ ทักษะอาชีพ
และทักษะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
5. รายงานสรุป
ผลสัมฤทธิ์การอาน
คิด วิเคราะห เขียน
6.เอกสารการวัดและ
ประเมินผลผูเรียนทุก
ระดับดับชั้น (ปพ.5)
7. สมุดประจําตัว
นักเรียน (ปพ.6)
8. รายงานประเมินรู
เรื่องการอาน (PISA)
ม.1-3
9. รายงานสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน
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มาตรฐานสถานศึกษา

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 เพิ่มเวลารู
3. นักเรียนรอยละ 85
ใชการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นเรียนรูในทุก
รายวิชา
4.นักเรียน ม. 1,2,3,5,6
รอยละ 100 ไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถ
ตามสาระการเรียนรู
มาตรฐานสากล รายวิชา
(IS1 , IS2, IS3)

1. นักเรียนระดับชั้น
1.3 ผูเรียนมี
ความสามารถในการ ม.1-ม.3 รอยละ 85
สรางนวัตกรรม
สามารถใชภูมิปญญาและ
วัสดุในทองถิ่นมาสราง
ชิ้นงานไดและเพิ่มมูลคา

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา

คาระดับ
คุณภาพ

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
เพิ่มเวลารู
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

1. นักเรียนระดับชั้น
ม.1-ม.3 รอยละ 100
สามารถใชภูมิปญญา
และวัสดุในทองถิ่นมา
สรางชิ้นงานไดและเพิ่ม

5

ระดับ
คุณภาพ

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ/กิจกรรม)
ยอดเยี่ยม 1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู” ครอบคลุม 4H
ไดแก พุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย จิตพิสัย และพละ
2. กิจกรรมหนึ่ง
หองเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ
one class one
product
3. กิจกรรมหองเรียน
คุณภาพ DLIT 5 กลุม
สาระการเรียนรู ไดแก
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรสังคมศึกษา
ศาสนาฯ ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
4. ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาความรู
ความสามารถตามสาระ
การเรียนรู
มาตรฐานสากล
(IS1 , IS2, IS3)
5. นักเรียนสามารถ
นําเสนอผลงาน ชิ้นงาน
หนึ่งหองเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ one class
one product
6.รายงานโครงการ
พัฒนาการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูต าง ๆ
7.แผนการการจัดการ
เรียนรู
8. รายงานการวิจัย
9. ผลงาน/ชิ้นงาน
นักเรียน
ยอดเยี่ยม 1. โรงเรียนจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู”
2.กิจกรรมหนึ่ง
หองเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ
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มาตรฐานสถานศึกษา

ในกิจกรรมหนึง่ หองเรียน
หนึ่งผลิตภัณฑ one class
one product
2. นักเรียนมัธยมศึกษา
ปที่ 6 รอยละ 85
สามารถตอยอดผลิตภัณฑ
จากผามัดหมี่ยอมคราม

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา

มูลคา ในกิจกรรมหนึ่ง
หองเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ one class
one product
2. นักเรียน
มัธยมศึกษา
ปที่ 6 รอยละ 100
สามารถตอยอด
ผลิตภัณฑจากผามัดหมี่
ยอมคราม
1.4 ผูเรียนมี
1. นักเรียนรอยละ 90
1. นักเรียนรอยละ
ความสามารถในการ สามารถสืบคนขอมูลจาก
100 สามารถสืบคน
ใชเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตและสรุปความรู ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
สารสนเทศและการ ดวยตนเองได
และสรุปความรูดวย
สื่อสาร
2. นักเรียนรอยละ 90
ตนเองได
สามารถใชแอพลิเคชั่นใน
2. นักเรียนรอยละ
การติดตอสื่อสารไดและสง 100 สามารถใชแอพลิ
ขอมูล
เคชั่นในการ
ติดตอสื่อสารไดและสง
ขอมูล
1.5 ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

1.นักเรียนรอยละ
1. นักเรียนรอยละ 60
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต 64.90 มีผลสัมฤทธิ์
ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้น ทางการเรียนแตละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้น
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปที่
2. นักเรียน
3 รอยละ 90 จบตาม
มัธยมศึกษาปที่ 3 รอย
หลักสูตรสถานศึกษา
3. นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ละ 100 จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
6 รอยละ 90 จบตาม
3. นักเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 รอย
ละ 100 จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

คาระดับ
คุณภาพ

5

4

ระดับ
คุณภาพ

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ/กิจกรรม)
one class one
product
3. กิจกรรมตนกลา
อาชีพ ตามโครงการ UD
NEW GENERATION
4. การจัดทําหนวย
บูรณาการผาครามงาม
พิบูลยรักษ

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

ดีเลิศ

1. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนปการศึกษา
2561
2. แบบสรุปผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
3. รายงานโครงการ
แกไขปญหานักเรียนที่มี
แนวโนมไมสําเสร็จ
การศึกษาพรอมรุน
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มาตรฐานสถานศึกษา

1.6 ผูเรียนมีความรู
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 รอยละ
90 มีความรูทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ภาพรวมระดับคุณภาพ

ผลการประเมินภายใน
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษา

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6
รอยละ 100
มีความรูทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

คาระดับ
คุณภาพ

ระดับ
คุณภาพ

5

ยอดเยี่ยม

4.83 ยอดเยี่ยม

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ/กิจกรรม)
1. รายงานโครงการ
เสริมสรางเยาวชนรุน
ใหมตามแนวทางอุดร
โมเดล (UD NEW
GENERATION) เพื่อ
เสริมสรางและพัฒนา
ทักษะชีวิตของผูเรียน
ไดแกทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อการ ทักษะอาชีพ
และทักษะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21
2. โรงเรียนจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู” ครอบคลุม 4H
ไดแก พุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย จิตพิสัย และพละ
3.กิจกรรมหนึ่ง
หองเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ
one class one
product
4. รายงานโครงการ
แนะแนวศึกษาตอ
5. สรุปผลการศึกษาตอ
ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6
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มาตรฐานสถานศึกษา

ผลการประเมิน
คาระดับ
ภายในตามมาตรฐาน คุณภาพ
สถานศึกษา

2.1 ผูเรียนมี
คุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากําหนด

นักเรียนรอยละ 100 ผาน
เกณฑประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคที่
สถานศึกษากําหนด

นักเรียนรอยละ
100 ผานเกณฑ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่
สถานศึกษากําหนด

5

2.2 ผูเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในทองถิ่น
และความเปนไทย

นักเรียนรอยละ 100 มี
สวนรวมในกิจกรรม
ประเพณีของทองถิ่น

นักเรียน
รอยละ 100
มีสวนรวมใน
กิจกรรมประเพณี
ของทองถิ่น

5

ระดับ
คุณภาพ

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /โครงการ /
กิจกรรม)
ยอดเยี่ยม 1. รายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
(ปพ.5)
2. รายงานโครงการปรับพื้น
ฐานความรูและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค
นักเรียนใหม
3. รายงานโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และใหนักเรียนมี
ความรูคูคณ
ุ ธรรม
๔. รายงานสรุปผลการ
ประกวดหองสวยดวยมือเรา
๕. รายงานกิจกรรมของหาย
ไดคืน
ยอดเยี่ยม ๑. การเขารวมประเพณี
ทองถิ่น
เชน งานโคมลมลอยฟา
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณี
แหเทียนพรรษา ประเพณีลอย
กระทง
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2.3 ผูเรียนยอมรับที่
จะอยูรวมกันบน
ความแตกตางและ
หลากหลาย

2.4 ผูเรียนมีสุข
ภาวะทางรางกาย
และจิตสังคม

มาตรฐานสถานศึกษา

นักเรียนรอยละ
90 อยูรวมกันบนความ
แตกตางทางวัฒนธรรม/
ศาสนา/อาชีพและความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน

ผลการประเมิน
คาระดับ
ภายในตามมาตรฐาน คุณภาพ
สถานศึกษา

นักเรียนรอยละ
100 อยูรวมกันบน
ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม/ศาสนา/
อาชีพและความ
คิดเห็นที่แตกตาง
กัน
๑. นักเรียนรอยละ 85 มี ๑.นักเรียนรอยละ
90 ทุกคนมี
น้ําหนัก สวนสูง เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานกรม น้ําหนัก สวนสูง
เปนไปตามเกณฑ
อนามัย
2. นักเรียนรอยละ85 มี มาตรฐานกรม
ความรับผิดชอบ มีวินัย มี อนามัย
ภาวะผูนํา และจิตอาสา 2. นักเรียน
รอยละ 100
มีความรับผิดชอบ
มีวินัย มีภาวะผูนํา
และจิตอาสา

5

5

ระดับ
คุณภาพ

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /โครงการ /
กิจกรรม)
ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการวัน
อาเซียนศึกษา (ASEAN DAY)
2.จัดทําหองอาเซียนเพื่อเปน
แหลงเรียนรู
๓.รายงานโครงการ
วันคริสมาสต
ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการสงเสริม
สุขภาพนักเรียน
- กิจกรรมเหงือกสะอาด
ฟนแข็งแรง
- รายงานน้ําหนัก –สวนสูง
ของนักเรียน
2. กิจกรรมตานยาเสพติด
ไดแก เดินรณรงควันงดสูบ
บุหรี่โลก วันตอตานยาเสพติด
โลก
3. กิจกรรมเฝาระวังโดยการ
ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ
นักเรียนกลุม เสี่ยง
4. รายงานโครงการแขงขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน
5. กิจกรรมหนา
เสาธง
6. รายงานโครงการหองเรียน
สีขาว
7.รายงานโครงการการจัดการ
สิ่งแวดลอมและบริหารจัดการ
ขยะ
9. รายงานโครงการลูกเสือ
ตอตานยาเสพติด
10. การเขารวมบริจาคโลหิต
ที่อําเภอพิบูลยรักษ
11. กิจกรรมอาสาของ
นักศึกษาวิชาทหาร
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มาตรฐานสถานศึกษา

ผลการประเมิน
คาระดับ ระดับ
ภายในตามมาตรฐาน คุณภาพ คุณภาพ
สถานศึกษา

ภาพรวมระดับคุณภาพ
ภาพรวมระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1

5 ยอดเยี่ยม
4.๙๑ ยอดเยีย่ ม

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /โครงการ /
กิจกรรม)
12. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะ การดูแลเขตพื้นที่
รับผิดชอบของนักเรียน
13. รายงานโครงการชมรม
RSC มีจิตสํานึกความปลอดภัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา

คาระดับ
คุณภาพ

1. มีเปาหมายและวิสัยทัศน โรงเรียนมีการ
และพันธกิจที่ชัดเจน
จัดทําวิสัยทัศน
พันธกิจ และ
เปาหมาย โดยการ
มีสวนรวมของ
บุคลากรทุกภาคี
เครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โรงเรียนมี
วิสัยทัศน พันธกิจ
และ เปาหมาย
โดยการมีสวนรวม
ของบุคลากรทุก
ภาคีเครือขาย
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

5

2.มีระบบจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

โรงเรียนมีระบบ
การจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษาที่ได
มาตรฐาน
ใชวงจร PDCA
ในระบบบริหาร
กระบวนการ

5

โรงเรียนมีระบบ
การจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาที่
ได มาตรฐาน
ใชวงจร PDCA
ในระบบบริหาร
กระบวนการจัดการ

ระดับคุณภาพ หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม)
ยอดเยี่ยม 1. การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน
SBM มีการบริหาร
5 กลุมงาน
2. แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561
3. พรรณนางาน
4. การประชุมเพื่อ
ปรับปรุงเปาหมาย
วิสัยทัศน และ
พันธกิจของ
สถานศึกษา
5. แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561-2563
ยอดเยี่ยม 1. แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561
2. แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561-2563
3.รายงานการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน (SAR)
2561
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มาตรฐานสถานศึกษา

คาระดับ
คุณภาพ

คุณภาพของ
โรงเรียน

ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา

จัดการคุณภาพ
ของโรงเรียน

3.การพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุมเปาหมาย

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

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

5

4.การพัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ครูทุกคนไดรับการ ครูไดรับการ
สนับสนุนอบรมตรง อบรมตรงตาม/
ตาม/สอดคลองกับ สอดคลองกับ

5

ระดับคุณภาพ หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม)
4. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
5.รายงานการ
ประชุม ครูและ
บุคลากร โรงเรียน
พิบูลยรักษพิทยา
๖. รายงานโครงการ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
ยอดเยี่ยม 1.หลักสูตร
สถานศึกษา
2. รายงานการใช
หลักสูตสถานศึกษา
3. แผนการจัดการ
เรียนรู และรายงาน
ใชแผนการจัดการ
เรียนรู
4 .รายงาน
โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู
5. คูมือปฏิบัติงาน
วิชาการ
6. วิเคราะห
หลักสูตร และเขียน
แผนการจัดการ
วิเคราะหผูเรียน
ผูเรียนรายบุคคล
S.D.Q E.Q. ตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
7. บันทึกการนิเทศ
การสอน

ยอดเยี่ยม

1. รายงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร
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5.จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ

มาตรฐานสถานศึกษา

คาระดับ
คุณภาพ

หนาที่อยางนอย
20 ชั่วโมงตอป
การศึกษา

ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา

หนาที่อยางนอย
20 ชั่วโมงตอป
รอยละ 100

1. โรงเรียนมีการ
ปรับภูมิทัศน
สภาพแวดลอมที่รม
รื่น ปลอดภัย
สําหรับนักเรียน
และมีแหลงสืบคน

1. โรงเรียนมีการ
ปรับภูมิทัศน
สภาพแวดลอมที่
รมรื่น ปลอดภัย
สําหรับนักเรียน
และมีแหลงสืบคน

5

ระดับคุณภาพ หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม)
2. แผนพัฒนา
ตนเอง (ID Plan)
3. รายงานประเมิน
ตนเอง รายบุคคล
(Self-Study
Report : SSR)
4. รายงานโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผูสอน
“หลักเกณฑและวิธี
ใหขาราขการครูมี
วิทยฐานะเลื่อนวิทย
ฐานะแนวใหม
(ว21/2560)
สูการปฏิบัติจริง”
5. รายงานโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการชุมชน
แหงการเรียนรู ทาง
วิชาชีพ
(Professional
Learning
Community :
PLC)
เพื่อยกระดับผลการ
เรียนรูแบบ Active
Learning
6. รายงานโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาองคกร ณ
จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรี
ยอดเยี่ยม 1. รายงานโครงการ
ปรับภูมิทัศน ๒๕๖๑
2. รายงานโครงการ
หองเรียนสีขาว
3.รายงานโครงการ
โรงเรียนสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานสถานศึกษา

ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา

ขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและ
ภายนอกที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
พัฒนาหองสมุด
หองปฏิบัติการ
หอง DLIT กลุม
สาระ 5 กลุม
สาระ และศูนย
การเรียนรู ตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. โรงเรียนมี
1. โรงเรียน
6.จัดระบบเทคโนโลยี
จัดระบบเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
สารสนเทศที่
สารสนเทศที่
การบริหารจัดการและ
สนับสนุนการ
สนับสนุนการ
เรียนรู
บริหารจัดการและ บริหารจัดการ
และการ
การแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เรียนรูอยาง
2.โรงเรียน
เพียงพอและมี
สนับสนุนครูและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
2.โรงเรียน
สนับสนุนครูและ ใหมีความสามารถ
บุคลากร
ในการใช
ใหมีความสามารถ เทคโนโลยี
ในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการ
สารสนเทศในการ จัดการเรียนรูได
จัดการเรียนรู
อยางมี
ประสิทธิภาพ
ภาพรวมระดับคุณภาพ
ขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต
2. โรงเรียนมี
แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและ
ภายนอกที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ

คาระดับ
คุณภาพ

ระดับคุณภาพ หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ /
กิจกรรม)
และบริหารจัดการ
ขยะ
4.บันทึกการใชหอง
DLIT ,หองสมุด
และหองปฏิบตั ิการ
๕. ทะเบียนแหลง
เรียนรู

4

ดีเลิศ

4.83

ยอดเยี่ยม

1. การจัดทํา
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. รายงานโครงการ
พัฒนาเครื่อขาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มาตรฐานสถานศึกษา

1.การจัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได

1. ครูทุกคนมีจัดการ
เรียนรูใหนักเรียนเกิด
กระบวนการคิด
วิเคราะห สังเคราะห
และคิดสรางสรรค
โดยการปฏิบัตจิ ริงผาน
กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติในสถานการณ
จริง และนักเรียน
ขยายความคิดนําไป
ปรับใชในชีวิตได
2. ครูทุกคนมีจดั การ
เรียนรูโ ดยใช
กระบวนการ Active
Learning

1.โรงเรียนมีการ
2.ใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรู พัฒนาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและ
ที่เอื้อตอการเรียนรู

อุปกรณคอมพิวเตอร
สนับสนุนบริหาร
จัดการและการเรียนรู
2. ครูทุกคนพัฒนา
และใชสื่อสารการสอน
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูในชุมชน

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก

1. ครูและนักเรียนหา
ขอตกลงรวมกันในการ
กําหนดแนวทางการ
เรียนรูและปฏิบัติงาน
ในหองเรียน สนับสนุน

ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา
1. ครูทุกคนมี
จัดการเรียนรูให
นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด
วิเคราะห
สังเคราะห และคิด
สรางสรรค โดยการ
ปฏิบัติจริงผานการ
กิจกรรม/การฝก
ปฏิบัติใน
สถานการณจริง
และนักเรียนขยาย
ความคิดนําไปปรับ
ใชในชีวิตได
2. ครูทุกคนมี
จัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการ
Active Learning
1.โรงเรียนมีระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ตและ
อุปกรณ
คอมพิวเตอร
สนับสนุนบริหาร
จัดการและการ
เรียนรู
2. ครูทุกคนมี
สื่อสารการสอน
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหลงเรียนรูใน
ชุมชน

คาระดับ
คุณภาพ

ระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ /.กิจกรรม)

5

ยอดเยี่ยม

1. รายงานโครงการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู
ตาง ๆ
2. แผนจัดการเรียนรู
3. แบบบันทึกการ
นิเทศการสอน/
4. รายงานวิจัยในชั้น
เรียน
5.ชิ้นงานนักเรียน
และผลงานนักเรียน
สื่อการเรียนรู

5

ยอดเยี่ยม

1.การใชหอง DLIT
สําหรับครู
2.แบบบันทึกการใช
แหลงเรียนรูในและ
นอกสถานศึกษา
3. แบบบันทึกการใช
หองปฏิบัติการ

2. ครูและนักเรียน
หาขอตกลงรวมกัน
ในการกําหนดแนว
ทางการเรียนรูและ
ปฏิบัติงานใน

5

ยอดเยี่ยม 1.รายงานโครงการ

แนะแนวการศึกษาตอ
แบบสํารวจความพึง
พอใจในอาชีพ บันทึก
การแนะนําดานอาชีพ
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ประเด็นพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

การจัดการเรียนรู
แบบ Active
learning
2. สรางบรรยากาศ
และพัฒนาหองเรียน
ใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรู

ผลการประเมิน
ภายในตาม
มาตรฐาน
สถานศึกษา
หองเรียน สนับสนุน
การจัดการเรียนรู
แบบ Active
learning
2. หองเรียนมี
บรรยากาศ เอื้อตอ
การจัดการเรียนรู

คาระดับ
คุณภาพ

ระดับคุณภาพ

1. ครูทุกคน มีการวัด 1. ครูทุกคน มีการ
4.ตรวจสอบและประเมิน
ผูเ รียนอยางเปนระบบ และ และประเมินตามการ วัดและประเมินตาม
การจัดการเรียนรู
จัดการเรียนรูอยาง
นําผลมาพัฒนาผูเรียน

5

ยอดเยี่ยม

5.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 1. ครูรอยละ 60
จัดกระบวนการ
และใหขอมูลสะทอนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ ชุมชนแหงการเรียนรู
PLC เพื่อพัฒนา
จัดการเรียนรู

4

ดีเลิศ

4.8๐

ยอดเยี่ยม

หลากหลายและเปน
ระบบ
2. ครูทุกคน
ทําวิจัยในชั้นเรียน
อยางนอยปละ 1 เรื่อง

ภาพรวมระดับคุณภาพ

อยางหลากหลาย
และเปนระบบ
2.ครูทุกคน
ทําวิจัยในชั้นเรียน
ปการศึกษา
ละ 1 เรื่อง
ทําให นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
1. ครูรอยละ 65
จัดกระบวนการ
ชุมชนแหงการ
เรียนรู PLC เพื่อ
พัฒนา

หลักฐานสนับสนุน
(ขอมูล/งาน /
โครงการ /.กิจกรรม)
2. การวิเคราะห
ผูเรียนรายบุคคล
S.D.Q E.Q.
ตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
3.รายงานโครงการ
เยี่ยมบานนักเรียน
4. รายงานผลหอง
สวยดวยมือเรา
1.แผนการจัดการ
เรียนรู
2.แบบสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. รายงานวิจัยในชั้น
เรียน

1.รายโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการชุมชน
แหงการเรียนรู ทาง
วิชาชีพ
(Professional
Learning
Community : PLC)
เพื่อยกระดับผลการ
เรียนรูแบบ Active
Learning
2. บันทึกสะทอน
ขั้นตอน Plan Do
See ตามกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรู
PLC
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2. สรุปผลการประเมิน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่1 ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
คาเฉลี่ยรวม/ระดับคุณภาพ

คาเฉลี่ย
4.๙๑
4.83
4.80
4.84

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ : การแปรผลระดับคุณภาพ
4.50 – 5.00
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
3.50 – 4.49
อยูในระดับ ดีเลิศ
2.50 – 3.49
อยูในระดับ ดี
1.50 – 2.49
อยูในระดับ ปานกลาง
ต่ํากวา 1.50
อยูในระดับ กําลังพัฒนา

3.จุดเดน

1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความเอื้ออาทรตอผูอื่น กลาแสดงออก และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
สุจริต ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทาง กายและน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑ มีระเบียบ
วินัย โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติการะเบียบ ของสังคม เชน การเขาแถวซื้ออาหาร หรือเขาแถว
รับ บริการ ณรงครวมหมวกนิรภัย 100 % เปนตน
3. นักเรียนอานหนังสือออกรวมทั้งสามารถเขี ยนเพื่อการสื่ อสารได สามารถใชเทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรูไดดวยตนเอง
4. ผูบริหารมีความตั้งใจมีความมุงมั่น มีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาท
5. โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจั ด การ อย า ง เป น ระบบ โรงเรี ย นได ใ ช เ ทคนิ ค การประชุ ม ที่
หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุม ระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อให ทุกฝายมีสวน
ร ว มในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เปาหมายชัดเจน มีการปรับ แผนพั ฒ นาคุณภาพการจั ด การศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหาความ ตองการพัฒนา และ นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการ พัฒนาใหผูเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ สถานศึกษา ครูผูสอน
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการ นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผล การจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยใน การรวบรวมขอมูลมาใชเปนฐานในการ
วางแผน พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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4.จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค เพื่อใหพัฒนามากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ
ใหระดับสูงขึ้นไป สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อเปนที่ปรึกษาใหความรวมมือใน
ดานที่ตองการพัฒนา
5. แผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนหรือพัฒนาใหดีขึ้นหนึ่งระดับ
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
และผลการทดสอบระดับชาติใหสูงขึ้นจากเดิม
2. การสรางวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน “1 ครู 1 นวัตกรรม”
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความเร็วสูงและจัดหา
อุปกรณกระจายสัญญาณ ใหใชงานไดมากขึ้นกวาที่มีอยู
4. จั ด ให มี เ วที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ ห แ ก ค รู แ ละนั ก เรี ย นเพื่ อ ให นั ก เรี ย นได แ สดงออกถึ ง ความรู
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

25
โรงเรี ยนพิบูลรักษ์พิทยาเป็ นสถานศึกษาต้นแบบสร้างเสริ มวินยั จราจร จากจังหวัดอุดรธานี

โรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอกิจกรรมดีเด่น ของสหวิทยาเขตหนองหาน
ในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Symposium) สพม.20 ปี งบประมาณ 2562”

26
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยาเปนสถานศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม โครงการเสริมสราง
เยาวชนรุนใหมจังหวัดอุดรธานี (UD New Generation) ตามแนวทางอุดรโมเดล (Udon Model) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ไดเขารวมโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1,000 ลานจบ
ชิงทุนการศึกษา ระดับจังหวัด อุดรธานี ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2561

27
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา สนับสนุนการดําเนินงานพิบูลยรักษฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 4
“วิ่งเพื่อชีวิต” เพื่อซื้ออุปกรณการแพทยเพื่อชาวพิบูลยรักษ

ความสําเร็ จของ นายจรัสธชัย เสิ กภูเขียว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพิบูลย์รักษ์พิทยา

28
โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เพิ่มขั้น

โรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ เพิ่มขั้น

29
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
รอยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1– 6 ปการศึกษา 2561

รอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ระดับ ๓ ขึ้นไป แยกตามกลุมสาระการเรียนรู

30
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

31
คาเฉลี่ย O-NET ม.๓ ปการศึกษา 2551 - 2561
กลุมสาระฯ

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ปการฯ ปการฯ
2551 2552
91ภาษาไทย 42.43 37.74
92สังคม
45.08 45.70
ศึกษา
93
31.52 23.23
ภาษาอังกฤษ
94
32.49 35.16
คณิตศาสตร
95
47.94 43.90
วิทยาศาสตร
96สุขศึกษา
55.88
97ศิลปะ
32.29
งดสอบ
98การงาน
33.10
อาชีพฯ

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ปการฯ ปการฯ ปการฯ ปการฯ ปการฯ ปการฯ
2553 2554 2555 2556 2557 2558
35.85 49.73 52.32 41.09 33.30 43.47
37.59 43.71 45.72 37.24 43.40 43.45

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2559
45.82
47.02

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ปการฯ ปการฯ
2560 2561
49.44 50.32
งดสอบ

12.44

29.80

27.05

28.00

25.12

27.77 28.40 28.53 25.46

21.29

30.74

24.40

21.93

26.53

31.22 23.44 22.29 24.82

27.16

36.74

35.45

36.89

35.61

38.70 33.88 32.24 33.31

63.31
28.47
42.12

51.05
40.89
46.62

58.19
42.10
46.34

57.39
41.82
42.58

55.00
37.52
40.53

งดสอบ

คาเฉลี่ย O-NET ม.6 ปการศึกษา 2551 – 2561
กลุมสาระฯ
01ภาษาไทย
02สังคม
ศึกษา
03
ภาษาอังกฤษ
04
คณิตศาสตร
05
วิทยาศาสตร
06สุขศึกษา
07ศิลปะ
08การงาน
อาชีพฯ

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2551
38.71
30.74

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2552
37.35
30.55

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2553
35.38
42.98

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2554
37.38
29.66

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2555
41.89
34.21

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2556
40.72
30.12

คาเฉลี่ย
ปการฯ
2557
45.61
32.15

26.91

19.59

14.65

18.15

19.89

22.12

21.38

27.57

24.82

11.26

16.57

21.69

16.60

17.38

29.33

26.81

26.83

24.05

32.38

28.01

30.01

54.93
43.70
38.12

39.98
32.86
29.61

60.49
31.51
40.94

50.77
25.23
44.00

51.85
30.60
42.23

57.32
24.46
45.65

47.75
32.01
44.18

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย
ปการฯ ปการฯ ปการฯ ปการฯ
2558 2559 2560 2561
42.10 46.26 40.61 40.22
34.76 32.80
30.18 31.56
21.95 22.54
22.08 25.93
22.70 21.94
18.14 23.57
29.81 30.85
25.45 26.91
งดสอบ

เพิม่
ลด

32
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561

33
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561

34
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2561
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36

คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
๑. นายราชัน บุญภา
๒. นายจรัสธชัย เสิกภูเขียง

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา

คณะผูจัดทํา
๑. นายสังวาลย โบราณกุล
๒. นายวรพจน แกวแสงใส
๓. นางอภิญญา เที่ยงธรรม
๔. นายชาญชัย เที่ยงธรรม
๕. นางรุงนภาลัย ราชภักดี
๖. นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส
๗. นางบังอร ตันสุหัช
๘. นางเสาวคนธ สมาน
๙. นายไกรสร แจมใสดี
๑๐. นางวิภารัตน พิมพศรี
๑๑. นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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