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สว่นที ่ ๑   

ภาพรวมของสถานศึกษา 
( School  Profile) 

๑. ขอ้มลูทัว่ไป 

           โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ที่ตั้ง ๑๖๔  หมู่  ๘  ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี   
           สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐   
           โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑   โทรสาร  ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑    
  Website :  www.pbrmail@pbr.ac.th 
 เปิดสอน     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  โรงเรียนในเขตอำเภอพิบูลย์รักษ์ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมการการศึกษาสภาตำบลบ้านแดง นำโดยนายสำราญ  
พิมพา รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านแดงได้เชิญคณะกรรมการการศึกษาประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในที่ประชุมได้เลือกนายทองใบ ศรีหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๓  ทำหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลบ้านแดง ได้กำหนด
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งหลวงปู่พิบูลย์ ได้จัดสรรไว้เป็นที่ว่างเปล่า เพ่ือรองรับการก่อสร้างโรงเรียนในอนาคต
โดยคณะกรรมการ ฯ นำเรื่องเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน นมัสการท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระ
แท่น บ้านแดง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ เห็นชอบและให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดียิ่ง 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ สภาตำบลบ้านแดง โดยนายทองแดง ปากเมย กำนันตำบลบ้าน
แดง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาตำบล มีวาระการประชุมในเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประธาน
ได้แจ้งเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนนั้นยังไม่เรียบร้อยยังขาดหลักฐานเอกสารสิทธิในที่ดิน ที่ประชุมมีมติกำหนด
ที่ดินสงฆ์ที ่ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ได้ปรารภไว้ก่อนแล้วและได้แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือ
ประสานงาน  ติดตามผลการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน 
  เดือนธันวาคม พ .ศ. ๒๕๒๕ โดยการนำของท่านพระครูมัญจาภิร ักษ์ กำนันตำบลบ้านแดง 
คณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมมือกันพัฒนาบุกเบิกถางป่าปรับ
พื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมและได้ร่วมกันกำหนดชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์”
สภาตำบลได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดตั้งโรงเรียน 
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   วันที ่ ๑๒ มกราคม  พ .ศ. ๒๕๒๖ สภาตำบลบ้านแดงได้รายงานต่อที ่ประชุมสภาตำบล ถึง
ความก้าวหน้าในการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้ขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
    เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ได้ประสานงานกับ นายประสพ  บุษราคัม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอรถแทร็กเตอร์ มาปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว  และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี สภาตำบล บ้านแดง โดยทุกหมู่บ้านได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ ในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงหญ้าคา คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
    เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมสามัญศึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด   
(นายจำรัส  สุดานิช) ศึกษาธิการอำเภอหนองหาน (นายวินิจ ดอนสถิตย์) คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุดรธานี มาสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมที่จะก่อตั้งโรงเรียน เสนอกรมสามัญศึกษา เพ่ือขอ
อนุมัติจัดตั้งโรงเรียน 
       กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง “ โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์” เมื่อวันที่  ๒  มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๒๗ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๒๗  นักเรียนชาย – หญิง         
รวม  ๙๐  คน 
       วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดอุดรธานี มีคำสั่งให้พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนาลีกุล  
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์ 
        วันที่  ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้นายประจวบ สุวัฒนพงษ์             
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์   

 

ทำเนยีบผู้บรหิารโรงเรียน 
ลำดับที ่                       รายชือ่            ตำแหน่ง     ปทีี่ดำรงตำแหนง่ 

 ๑ พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนวลีกุล (รก.ผู้บริหารโรงเรียน) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ๒ นายอนันต์ มาศยคง  (รก.ในตำแหน่งครูใหญ่) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 ๓ นายประจวบ สุวัฒนพงษ์                (ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่) พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๕ 
 ๔ นายดำเนิน สีหนาท                       (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๒ 
 ๕ นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์            (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. ๒๕๔๒– ๒๕๕๔ 
 ๖ นายสุพรรณ  กิ่งมิ่งแฮ                    (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
 ๗ นายประสุข  ศรีจันทร์                    (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

   ๘ นายบรรจบ  พรหมถาวร                 (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
   ๙ นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว (ผู้อำนวยการ) พ.ศ. ๒๕๖๑ -ปัจจุบัน 
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๒. ทีต่ั้งและอาณาเขต 

      โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขท่ี ๑๖๔ หมู่ที่ ๘  ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี    
มีพื้นที่ ๗๓ ไร่  ๒  งาน  ๑๙  ตารางวา  อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทางประมาณ  ๔๓  กิโลเมตร     
โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้          ทิศเหนือ        จรดหมู่บ้านแดงและลำห้วยยาง 
            ทศิใต ้        จรดถนนสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่  ๑๔ 
            ทศิตะวนัออก   จรดถนนสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่  ๑๔ 
            ทศิตะวนัตก     จรดถนนสาธารณประโยชน์จากบ้านแดงไปบ้านไชยวานน้อย        

  ๓.  เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน 

ปรชัญาโรงเรยีน                            
      “นยํ  นยติ  เมธาวี” 

คนมีปัญญา  ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ 

 สญัลักษณข์องโรงเรยีน       

 

 

                                   “โดมหลวงปู่พิบูลย์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์”                
 

สปีระจำโรงเรยีน                  
 

 

 “เหลือง – แดง” 
 

เอกลกัษณ ์(School Uniqueness) :  “ความรู้ดี มีคุณธรรม” 
 

อตัลักษณข์องโรงเรยีน (Identity)     :   “ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน” 

 

ค่านยิม  : SMART      
 S:   Service Mind =มีจิตบริการ 

    M:  Management = บริหารจัดการที่ดี 
    A:  Account  Ability  =ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    R:  Relationship and Respect  = ให้เกียรติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     T:  Team Work  = ทำงานเป็นทีม 
 

เหลือง 

แดง 
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๔.  ขอ้มลูบุคลากร 

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน  นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา 
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
(ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
 
 

ประเภทบคุลากร 
เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด 

อายเุฉลีย่ 
ประสบการณ์

สอนเฉลีย่ ชาย หญิง 
ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ - 
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รองผู้อำนวยการ ๑ - - - ๑ - 
ครูประจำการ ๑๓ ๑๕ - ๑๑ ๑๖ ๑ 
พนักงานราชการ ๒ ๑ - ๓ - - 
ครูอัตราจ้าง ๑ - - ๑ - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - - - - - - 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ - ๑ - - 

ประเภทบคุลากร 
เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด 

อายเุฉลีย่ 
ประสบการณ์

สอนเฉลีย่ ชาย หญิง 
ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ฯ 

๓ ๘ ๑๑ - - - 

  
ช่างไม้ระดับ ๔ ๑ - - ๑ - - 
พนักงานบริการ - ๑ ๑ - - - 
คนสวน ๑ - ๑ - - - 
รวม ๒๔ ๒๘    

๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑ 
รวมทั้งหมด ๕๒ 

 
 
*  มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ๕๒  คน  (๑๐๐ %) 
*  มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด  ๕๒ คน  (๑๐๐ %) 
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๕. ขอ้มลูนักเรยีน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒   (ขอ้มลู ณ วนัที ่๑๐  มิถนุายน  ๒๕๖๒) ดงันี ้
 

ชัน้/หอ้ง จำนวนนกัเรยีน  

ครทูีป่รกึษา 
ชาย หญงิ รวม 

ม.๑/๑ ๑๑ ๑๙ ๓๐ นางสาวปัทมาภร ภูกาบิล นางสาวพรประคอง แสงสร 
ม.๑/๒ ๑๑ ๒๐ ๓๑ นางสาวมัทวัน ละคร นายธนชั สัมฤทธิ์ นายจตุพร กรยานี 
ม.๑/๓ ๑๔ ๑๗ ๓๑ นายสนธิ มั่งมลู นายอภิชิต กลางพรหม นายประกร หลาบนอก 

ม.๑/๔ ๑๙ ๘ ๒๗ 
นายอดิศักดิ์ บุตตะกูล นางสาวเจษฎาพร บุรพิน  
นางสาวลัดดามาศ จันทรนิยม 

รวม ม. ๑ ๕๕ ๖๔ ๑๑๙  
ม.๒/๑ ๑๗ ๒๒ ๓๙ นางรุ่งนภาลยั ราชภักดี นายไมตรี อุดมศักดิ์ นางธัญรดา อุทุมภา 
ม.๒/๒ ๑๕ ๑๖ ๓๑ นางสาวสุดารัตน์ โอชาอัมพวัน นายธนกร จันทคร นางสาวกัลป์ยานี สลักศร 
ม.๒/๓ ๑๖ ๑๐ ๒๖ นายสิริมาศ ราชภักดี นางวิภารตัน์ พิมศรี นายธนชั สัมฤทธิ์ 

รวม ม. ๒ ๔๘ ๔๘ ๙๖  

ม.๓/๑ ๗ ๒๗ ๓๔ 
นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส ์นายอภิทวัฏฐน์ ศรีอวน  
นางสาวพรรณภา ทิพย์จรูล 

ม.๓/๒ ๑๗ ๑๖ ๓๓ นายทองอินทร์ พลเขมร นางวิเชียร อุทุมภา นางสาวสุพัตรา ภภูาพลอย 
ม.๓/๓ ๑๙ ๑๔ ๓๓ นางอภิญญา เที่ยงธรรม นางภารณี หงส์ชุมแพ นางสาวจริภัญญา นิละกุล 

รวม ม. ๓ ๔๓ ๕๗ ๑๐๐  
รวมนกัเรยีน 

ม. ตน้ 
๑๔๖ ๑๖๙ ๓๑๕ 

 

ม.๔/๑ ๒ ๒๔ ๒๖ นายจริณ ประชุมชน นางสาลิน ีผิวสิริ 
ม.๔/๒ ๕ ๑๔ ๑๙ นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี นางสางเฟื่องฟ้า กัญญาบัตร 
ม.๔/๓ ๒๔ ๐ ๒๔ นางบังอร ตัณสุหัส นายอำนาจ ดอนจันทร์โคตร   

รวม ม.๔ ๓๑ ๓๘ ๖๙  
ม.๕/๑ ๙ ๓๕ ๔๔ นางนงลักษณ์ จันสุภีร์ นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ 
ม.๕/๒ ๑๓ ๕ ๑๘ นายสุกิจ อุทุมภา นายรัชภูมิ ปอ้งล่องคำ 

รวม ม. ๕ ๒๒ ๔๐ ๖๒  
ม.๖/๑ ๑๒ ๑๓ ๒๕ นายไกรสร แจ่มใสดี นายวรพจน์ แก้วแสงใส นายชาญชัย เที่ยงธรรม 
ม.๖/๒ ๑๒ ๑๒ ๒๔ นายจิตศักดิ์ กันหาชิน นางเสาวคนธ์ สมาน 

รวม ม. ๖ ๒๔ ๒๕ ๔๙  
รวมนกัเรยีน 

ม. ปลาย 
๗๗ ๑๐๓ ๑๘๐ 

 
รวม  ๑๗  ห้องเรยีน 

เปน็ข้อมลูเฉพาะนกัเรยีนทีม่ตีวัตนจรงิ ณ ปจัจบุนั รวมนกัเรยีน
ทัง้หมด 

๒๒๓ ๒๗๒ ๔๙๕ 



๖ 
 

๖. ขอ้มลูอาคารสถานที ่ (มีคำอธบิายอาคารเรยีนอาคารประกอบ) 

อาคารเรยีนอาคารประกอบ จำนวน( หนว่ย ) สรา้งเมือ่ สภาพการใชง้านในปจัจบุนั 
อาคารเรียน ๑ 
 -ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
อาคารเรียน ๒ 
 -ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 -ห้องสมุด 
-ห้องภาษาไทย 
อาคารเรียน ๓ 
 -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 -ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 -ห้องสืบค้นข้อมูล 
 -ห้องจริยธรรม 

๑ หลัง 
๔ ห้อง 
๑ หลัง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ หลัง 
๒ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 

พ.ศ.๒๕๒๘ 
พ.ศ.๒๕๒๘ 
พ.ศ.๒๕๓๓ 
พ.ศ.๒๕๓๓ 
พ.ศ.๒๕๓๓ 
พ.ศ.๒๕๓๓ 
พ.ศ.๒๕๓๘ 
พ.ศ.๒๕๓๘ 
พ.ศ.๒๕๓๘ 
พ.ศ.๒๕๓๘ 
พ.ศ.๒๕๓๘ 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

อาคารประกอบ 
หอประชุม 
ห้องน้ำห้องส้วม 
ห้องน้ำห้องส้วม 
ห้องน้ำห้องส้วม 
โรงฝึกงาน 
บ้านพักนักเรียน 
บ้านพักครู 
บ้านพักครู 
บ้านพักครู 
สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลย์บอล 
สนามตะกร้อ ๑ 
สนามตะกร้อ ๒ 
ถนน คสล. 
ถนน คสล. 
ถนน คสล. 

 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๑ หลัง 
๒ หลัง 
๓ หลัง 
๑ สนาม 
๑ สนาม 
๑ สนาม 
๑ สนาม 
๑ เส้น 
๑ เส้น 
๑ เส้น 

 
พ.ศ.๒๕๓๘ 
พ.ศ.๒๕๒๗ 
พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
พ.ศ.๒๕๓๑ 
พ.ศ.๒๕๓๗ 
พ.ศ.๒๕๒๘ 
พ.ศ.๒๕๓๐ 
พ.ศ.๒๕๓๓ 
พ.ศ.๒๕๒๘ 
พ.ศ.๒๕๒๙ 
พ.ศ.๒๕๓๐ 
พ.ศ.๒๕๓๕ 
พ.ศ.๒๕๓๖ 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ชำรุด 
ชำรุด 
ชำรุด 
ชำรุด 

ดี 
ดี 
ดี 

 

 



๗ 
 

๗. ขอ้มลูดา้นงบประมาณและทรัพยากร 

     งบประมาณ  เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ปีปัจจุบัน ) 

รายรบั จำนวน/บาท รายจา่ย/บาท 
เงินเดือน - - 
ค่าจ้างประจำ - - 
เงินประจำตำแหน่ง - - 
เงินอุดหนุนรายหัว ๘๖๔,๐๗๑   (๗๐ %) - 
เงินคงเหลือปีที่ผ่านมา - - 

รวม ๘๖๔,๐๗๑ - 

 

๘.  คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ดังรายชือ่ตอ่ไปนี้ 

๑.  นายราชัน  บุญภา     ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒.  นางบัวศรี  ป้องขวาพล    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
๓. นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์    ผู้แทนครู    กรรมการ 
๔. นายวิไล  ไชยคำจันทร์     ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
๕. นายสกล  บุญภา       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
๖. นายเลอพงษ์  บุญพา     ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
๗. พระครูวิบูลธรรมรัต     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน    กรรมการ 
๘. นายภานุพงษ์  หลักชัย              ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน    กรรมการ 
๙.  นายสำเรียง  รักญาติ     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐.  นายสุธิษา  กองสะดี              ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๑.  นายบุดดี  วงษ์อ่อน     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๒.  นายสุรพล  สุดสี     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๓.  นางจิตรเลขา  คนฉลาด    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๔.  นายชารี  วัฒนบุตร     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๕.  นายจรสัธชัย  เสิกภูเขียว    ผู้อำนวยการโรเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



๘ 
 

๙.  แหลง่เรยีนรู ้ ภมูปิัญญาทอ้งถิน่และการใช้ 

แหลง่การเรยีนรู้ภายใน 
จำนวน (หอ้ง) 

ชือ่แหลง่เรยีนรู้/ที่ตัง้ 
๑. ห้องสมุด ๑ 
๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ๕ 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๑ 
๔. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  ๑ 
๕. มุมอาเซียน  ๑ 
๖. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย ๑ 
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๒ 
๘. ห้อง DLIT ๕ กลุ่มสาระ ๕ 
๙. ห้องสหกรณ์  ๑ 
๑๐. ห้องพยาบาล  ๑ 
๑๑. ธนาคารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ๑ 
๑๒. ห้องปฏิบัติการเพศศึกษารอบด้าน ๑ 
๑๓. ห้องมัลติมิเดีย ๑ 
๑๔. ห้อง E-Classroom ๑ 
๑๕. ห้องสวนพฤกษศาสตร์ ๑ 
๑๖. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๑ 
๑๗. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ๑ 

แหลง่การเรยีนรู้ภายใน สภาพการนำไปใชโ้ดยภาพรวม 
(รายวชิา/กจิกรรมการเรยีนรู้ ) ชือ่แหลง่เรยีนรู้/ที่ตัง้ 

๑. วัดพระแท่น กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๒. วัดป่าสามัคคีสันติธรรม กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓. ศูนย์ทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดงยาง-พรพิบูลย์ ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 

ชือ่-สกุล ทีอ่ยู ่ สาขา/เรือ่ง ทีเ่ชีย่วชาญ 
๑.พระครูมัญจาภิรักษ์ ภูมิปัญญาด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
๒.นายมนตรี  ใหญ่โสมานัง             นวดแผนไทย 
๓.นางบัวสอน เข็มพรหยิบ       พานบายศรี 
๔.นายถนอม  เท่ียงธรรม       การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
๕.นางสมร  คำวิเศษ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
๖.นายสังคม บุญพา ช่างตัดผมชาย 
๗.นายพัชระ  สอนโสกเซียน เกษตรกร (หมอดินอาสา) 
๗.นายอนัญญา  วงค์ทนชัย กสิกรรมธรรมชาติ 
๘.นางทองจันทร์  ไชยคำจันทร์ ทำพาขวัญและเย็บผ้า 
๙.นางจันทร์ลี  เม้าราษี, นางหนูเคลือบ  จันสุภีย์ การสานกระติบข้าว 
๑๐.นางหนูเล็ก ปักสังคเณย์, นางพรพัน ทุมทอง การทำขนม 
๑๑.นางบุญล้อม  มีชัยมาตร์, นางบัวศรี  ป้องขวาพล ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 

 



๙ 
 

๑๐. ผลงานดเีดน่ในรอบปทีีผ่า่นมา  ปีการศกึษา ๒๕๖๒  
 ๑๐.๑ ผลงานดเีดน่ 

ประเภท 
 
 

ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดร้บั 
 

หนว่ยงานที่
มอบรางวลั 

สถานศกึษา โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยาเปน็สถานศึกษาตน้แบบสร้างเสริมวินัยจราจร จังหวัดอุดรธาน ี

ผูบ้รหิาร นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว  
๑. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสถานความรว่มมือกับหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแนว
ทางการประเมินตุณภาพภายนอก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เร่ือง “ปัญญาประดษิฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษา
ไทย”ระหว่างวนัที่ ๒๗-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
สมศ. 

 
 

 
สมาคม

ผู้บริหารมัธยม
แห่งประเทศ

ไทย 
คร ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานศลิปะหตักรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิครัง้ที ่๖๙  ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
    ๑. นางภารณี โพธิ์คำ  และ นายจตุพร   กลยนี 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสีสุ่ภาพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖ 
    ๒. นางบงัอร    ตันสุหัช 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.๑-ม.๓  
    ๓. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี  และ นางอภิญญา เที่ยงธรรม 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓  
    ๔. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี  และ นางสาวจิรภิญญา  นิละกุล 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖  
    ๕.  นางสุดารัตน์    โอชาอัมพวัน และ นางสาวนวัตพร    สวุรรณชัยรบ 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงาน
สิ่งประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
     ๖. นายอดิศักดิ์    บุตตะกุล 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ประเภท 
 
 

ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดร้บั 
 

หนว่ยงานที่
มอบรางวลั 

 
 
 
 

 
คร ู

     ๗. นายสิริมาศ    ราชภักดี  และ นางวิภารัตน์    พิมพ์ศรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน 
 ได้รบัรางวลัเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนตร์ะดับกลาง ม.๑-ม.๓ 
   ๘. นางภารณี  หงส์ชุมแพ  และ นายไกรสร    แจ่มใสดี ครผูู้ฝึกสอนนักเรียนไดร้ับรางวัล
เกียรติบตัรระดับเหรยีญเงิน การแสดงตลก ม.๑-ม.๖ 
 

คร-ูและบคุลากรทางการศกึษาทีเ่ขา้รบัเกยีรตบิตัรเนือ่งในวนัครู 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทครดูศีรพีบิลูยร์กัษ์ 

   ๑. นางอภิญญา   เที่ยงธรรม                
   ๒. นางเสาวคนธ์   สมาน 
   ๓. นายสิริมาศ   ราชภักดี                  
   ๔. นางวิภารัตน์   พิมพ์ศร ี
   ๕. นางสาวนวตัพร   สุวรรณชัยรบ        
   ๖. นายจิตติศักดิ์   กันหาชิน 
   ๗. นางวิเชียร   อุทุมภา 
 

รางวลั ครดูีในดวงใจ ประจำป ี๒๕๖๓ เนือ่งในวนัคร ูครัง้ที ่๖๔ 
วนัที ่๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

๑. นางบังอร  ตันสุหัช                              ๑๗. น.ส.ปัทมาพร ภูกาบิล 
๒. นายสุกิจ  อุทุมภา                               ๑๘. นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี 
๓. นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์              ๑๙. นางสาวมัทวนั  ละคร 
๔. นางวิเชยีร  อุทุมภา                             ๒๐. นายสนธิ  มั่งมูล 
๕. นายจริณทร์  ประชุมชน 
๖. นางนงลักษณ์  จันสุภีร ์
๗. นายจิตติศักดิ์  กันหาชนิ 
๘. นายไกรสร  แจ่มใสดี 
๙. นายวรพจน์  แก้วแสงใส 
๑๐. นาวสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ 
๑๑. นางเสาวคนธ์  สมาน 
๑๒. นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน 
๑๓. นายรัชภูมิ  ป้องล่องคำ 
๑๔. นางรุ่งนภาลยั  ราชภักดี 
๑๕. นางสาลนิี  ผิวศิริ 
๑๖. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 

 
 
 
 

 
กลุ่มโรงเรียน
พิบูลย์รักษ ์
สพป.อด ๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน 
พิบูลย์รักษ์

พิทยา 
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประเภท 
 
 

ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดร้บั 
 

หนว่ยงานที่
มอบรางวลั 

นกั เรยีน   งานศลิปะหตักรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิครัง้ที ่๖๙  ปกีารศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๑. นางสาววรรณิดา  บัวภา และนางสาวศิริลักษณ์  พิมบึง 
ได้รับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖ 
    ๒. นางสาวสนุิสา  ละคร  ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดบัเหรียญเงิน  
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.๑-ม.๓  
    ๓. เด็กชายชัยณรงค์  บุญภาเด็ก, หญิงสุธาสินี  ศรีชัยมลู และ 
เด็กหญิงจันจิรา  จันทา ได้รบัรางวัลเกียรติบัตร ระดบัเหรียญเงิน การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓ 
   ๔. นายพีรพัฒน์  วัฒนบุตร,  นายฤชากร จันสุภีร์ และ นางสาววชิยาพร  บุญพา 
ได้รับรางวลัเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
(Science Show) ม.๔-ม.๖  
   ๕. เด็กหญิงเมธิดา  มณีสุทธิ์  และเด็กหญิงจิราพร บุญภา 
ได้รับรางวลัเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ 
  ๖. เด็กหญิงสุพัตรา สายคำภา 
ได้รับรางวลัเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
   ๗. เด็กชายมงคล  นลิพันธ์ เด็กชายปิน่พงศ์  สิงหนาท  เด็กชายจักรพงศ์     
นาวนั  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  
ม.๑-ม.๓ 
  ๘. นายอภิชิต อามาต์มนตรี นายณัฐวุธ  ศรีชัยมลู นายปทันาพล  บุญภา 
นายอดิเทพ  นามกาสา และ นายราเชนทร์  บุญชอบ ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรระดับ 
เหรียญเงิน การแสดงตลก ม.๑-ม.๖ 
 

สพฐ. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 ๑๐.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีป่ระสบผลสำเรจ็  
 

ที ่ ชือ่งาน/โครงการ/กจิกรรม ภาพความสำเรจ็/รางวลัทีไ่ดร้บั(ถา้ม)ี 
๑. โครงการชมรม RSC มีจิตสำนึกความปลอดภัย 

 
โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยาเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยทางถนน จากจังหวัดอุดรธานี 
 

๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ขอรับการประเมินจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ)  ในวันที ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 และเข้าร่วมเป็นคณะทำงานสังเคราะห์ข้อมูล
หลังจากได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) 

 
๑๑.  ผลการประเมนิคณุภาพภายในรอบปทีีผ่่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

       ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา  

       มาตรฐานที ่๑ คณุภาพผูเ้รยีน 
1.  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 

                 ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

นักเรียน ร้อยละ ๖๑.๑๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๓.๒๒  ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เกรด ๒  ขึ้นไป  ร้อยละ 
๘๑.๑๗ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี ่ยในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ  เกรด ๒  ขึ ้นไป   สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำตนเองได้  สามารถนำเสนอผลงาน ชิ้นงาน ๑ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ 
(One Class One Product) โดยใช้ภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานได้และเพิ่มมูลค่า  พัฒนา
ทักษะด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา โดยผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยใช้
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรายวิชา   นักเรียน ม. ๑,๒,๓,๕,๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้มาตรฐานสากล รายวิชา  ( IS๑ , IS๒, 
IS๓) นักเรียนมัธยมศกึษา 
ปีที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ย้อมคราม สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสรุป
ความรู้ด้วยตนเองได้ ใช้แอพพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสารได้และส่งข้อมูล  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แต่ละรายวิชาอยู ่ในระดับ ๓ ขึ้นไป นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ ๑๐๐  จบตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
 



๑๓ 
 

2. คุณลักษณะที่พงึประสงคข์องผูเ้รยีน 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

   นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐  ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ศาสนา/อาชีพและความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันและมีความรับผิดชอบ มีวินัย  มีภาวะผู้นำ  และจิตอาสา  นักเรียนร้อยละ ๙๐ ทุกคนมี
น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย   

        มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐานใช้วงจร 
PDCA ในระบบบริหารกระบวนการจัดการคุณภาพของโรงเรียน  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป  
ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการ Active Learning  ในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ครูได้รับการอบรมตรง
ตาม/สอดคล้องกับหน้าที่อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีร้อยละ ๑๐๐ ๑. โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ที่ร่มรื่น  ปลอดภัย  สำหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพพัฒนาห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ ห้อง DLIT กลุ่มสาระ ๕ 
กลุ่มสาระ และศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็สำคญั 
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

ครูทุกคนมีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  และคิดสร้างสรรค์  โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  และนักเรียนขยายความคิดนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตได้ โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active  Learning  โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้   มีสื่อการสอน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ครูและนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ในห้องเรียน มีบรรยากาศ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ครูทุกคน มีการวัดและประเมินตามการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและเป็นระบบ ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา ละ ๑ เรื่องทำให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น และจัดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพ่ือพัฒนา 



๑๔ 
 

๑๒.  ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

บทสรปุสำหรบัผู้บรหิาร 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาพ้ืนที่มัธยมศึกษาเขต ๒๐ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖                    
คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

สรปุผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี ่(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)   

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ด้าน ระดบัคณุภาพ 

๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 

 
จดุเดน่  

ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  
๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนเปิดเผย กล้าแสดงออกในด้านศิลปะดนตรีโดยเฉพาะดนตรีโปงลาง 

ทั้งด้านการร้องเพลงและการเต้นตามจังหวะดนตรี  
๒. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะบริการสังคม โดยเฉพาะการเป็นมัคคุเทศก์ในวันหยุดเรียน  โดยบริการ

นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้หลวงพ่อพิบูลย์ที่วัดพระแท่น อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้ดี  มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานโดย

เฉพาะงานอาชีพในท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม และนำผลิตผลที่ได้ไปขายสร้างรายได้  
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี ยิ ้มแย้มแจ่มใส ไหว้ ทักทายกัน มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเก็บสิ่งของหรือเงินได้จะนำไปมอบให้ครูเพื่อประกาศหาเจ้าของมารับคืน เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น   

๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์บนท้องถนน 

 
  



๑๕ 
 

จดุเดน่ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

๑. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน IQA 
๒. สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง สามารถรวมใจครูทำงานเป็นทีมได้

ทั้งโรงเรียนโดยมีรองผู้อำนวยการเป็นผู้ช่วยการบริหารงาน 
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ มีความ

เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ครูมีผลงานทางวิชาการและผ่านการประเมินเป็นครูชำนาญการพิเศษเป็นส่วนใหญ่ 
๔. สถานศึกษาใช้ประโยชน์ของพื้นที่คุ้มค่าโดยแบ่งบริเวณที่เป็นอาคารเรียน อาคารประกอบ     

โรงอาหาร สนามกีฬา ค่ายลูกเสือ แปลงเกษตร ที่เหลือจัดเป็นสวนป่าที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 
ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

๑. ครูทุกคนจัดการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และผู้เรียนขยายความคิด
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้กระบวนการ Active Learning  

๒. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูและ
ผู ้เรียนทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางการเรียนรู ้และปฏิบั ติงานในห้องเรียน มีการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นระบบ และครูยังทำวิจัยในชั้นเรียนคนละ ๑ เรื่อง  ต่อปี
การศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

ด้านคุณภาพของผูเ้รียน  

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ควรจัดทำ

โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นประจำ ในด้านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพ่ือ

รักษาร่างกายให้สมส่วนและหมั่นซ้อม ปรับปรุง พัฒนา การร้องเพลงประกอบคาราโอเกะ หมั่ นซ้อมการเต้น 

การรำ ประกอบดนตรีโปงลางเพื่อพัฒนา ตลอดทั้งหาโอกาสเข้าประกวดแข่งขันในงานและสถานที่ต่าง ๆตาม

ความเหมาะสม อาจประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของผู้เรียน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจดัการ   

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ควรพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบต่อไป 

 
  



๑๖ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ              

ดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ครูควรนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมคูปองครูมาขยายผลต่อเพื่อนครู

เพ่ือนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบต่อไป 
๒. ครูควรพัฒนาตนเองให้สามารถถอดบทเรียนเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพัฒนาตนเองก้าวสู่ศตวรรษท่ี ๒๑  
๓. ครูเป็นครูต้นแบบจัดการเรียนการสอนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับชาติ สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้เป็นครูต้นแบบให้มากขึ้น เพื่อให้เป็น
โรงเรียนตัวอย่างที่จะสามารถให้โรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดูงานต่อไป 

สรปุประเดน็จากหนว่ยงานตน้สงักดั    

ไม่มีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยมีการประเมินผลคุณภาพมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา จากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ มาติดตาม ประเมิน นิเทศ มีศึกษานิเทศก์ประจำสถานศึกษา ควรมี
การ นิเทศ ติดตาม และพัฒนาสถานศึกษา โดยนำข้อเสนอนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และผู้ประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไปแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและจริงจัง จะส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาครบถ้วน  

สรปุผลการประเมนิความโดดเด่น  

สถานศึกษามีการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน โดยผู้เรียนจากชมรม RSC 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มีอาสาจราจรให้ความรู้ผู้เรียนแกนนำและอาสาจราจรกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในงานประเพณีท้องถิ ่น และในวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับทางอำเภอ  
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม “เก่าแลกใหม”่ กิจกรรม “แม่ลูกห่วงใยสวมหมวก
นิรภัยให้กัน” ซึ่งจัดในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม RSC สัญจรสู่โรงเรียนเครือข่าย“เดินสายฉายหนัง” และมี
กิจกรรมหลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับโล่รางวัลเป็นองค์กรด้าน
ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 

  



๑๗ 
 

ตอนที ่ ๑  ขอ้มลูทัว่ไป ของสถานศึกษา  

 ๑. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ที่ตั้ง ๑๖๔  หมู่  ๘  ตำบลบา้นแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี   
              สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐   
              โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑   โทรสาร  ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑    
      Website :  www.pbrmail@pbr.ac.th     
     เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  โรงเรียนในเขตอำเภอพิบูลย์รักษ์ 
 ๒. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา  

    ๒.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
    ๒.๒ จำนวนผู้เรียน จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้  

ระดบัชัน้ทีเ่ปดิสอน 
จำนวน

หอ้งเรียน 

จำนวน 
ผูเ้รยีนปกต ิ(คน) 

จำนวน 
ผูเ้รยีน   

ที่มคีวามตอ้งการพเิศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ๔๗ ๖๓ ๘ - ๑๑๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๔๓ ๔๔ ๘ ๔ ๙๙ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๔๕ ๕๓ ๓ ๖ ๑๐๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๓๐ ๓๘ - - ๖๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๒๔ ๔๐ - - ๖๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒ ๒๖ ๒๕ - - ๕๑ 

รวม ๑๗ ๒๑๕ ๒๖๓ ๑๙ ๑๐ ๕๐๗ 
 

     ๒.๓ ข้อมูลบุคลากร (ไม่นับซ้ำ) 
: ผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน   ๒ คน 
: ครูมัธยมศึกษา    จำนวน ๓๒ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน   ๔ คน 
สรุปอัตราส่วน 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ระดบัมธัยมศกึษา 
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ครู  เท่ากับ  ๑๖ : ๑ 
  อัตราส่วนของจำนวนผู้เรียน  : ห้อง  เท่ากับ ๓๐ : ๑ 
  มีจำนวนครู   ครบชั้น    
  ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ   ๑๘ ชั่วโมง : สัปดาห ์  
      * หมายเหตุ การนับจำนวนจำนวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไปเท่านั้น 



๑๘ 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
ผลการดำเนนิงาน 

  สถานศึกษามีแผนการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนโดยกำหนดปรัชญาของสถานศึกษา  คือ คนมีปัญญา 
ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ  ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนคือ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  
๒๑ สถานศึกษากำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ ความรู้ดี มีคุณธรรม นโยบายคือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหา และมี
คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงประโยชน์ส่วนรวมและจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดย
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา   จัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาให้
เป็นไปตามเป้าหมายคือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มไม่สำเร็จพร้อมรุ่น โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตาม
แนวทางอุดรโมเดล (UD NEW GENERATION)   กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ DLIT ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมของหายได้คืน  
กิจกรรมต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้านยาเสพติดโลก   กิจกรรมเฝ้าระวัง
โดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  โครงการ
ชมรม RSC มีจิตสำนึกความปลอดภัย  โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และให้ผู ้เรียนมีความรู้คู ่คุณธรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการวันอาเซียนศึกษา 
โครงการลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้เรียน
มาเรียนตรงเวลา แต่งกายสุภาพตามระเบียบของสถานศึกษา เวลา ๘.๐๐น. มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ ผู้เรียนให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยวันละ ๑ ประโยค  ครูที่รับผิดชอบ
อบรมและให้คำแนะนำเรื่องต่าง ๆ หน้าเสาธง ภายในสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ในโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ ในห้องเรียนแต่ละห้อง มีจำนวนนักเรียนเหมาะสมกับชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดำเนินไปตามตารางสอนที่กำหนดไว้  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถามหรือให้ข้อคิดเห็น บางห้องมีการ
อภิปรายกลุ่ม มีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ผู้เรียนมีการจัดทำแฟ้มสะสมงาน  ทำแบบฝึกหัด  
ใบงาน การจัดทำรายงาน สมุดบันทึกความดี สมุดบันทึกการอ่าน ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือมากกว่าวันละ 
๑๐ หน้า ทั้งที่เป็นการอ่านจากหนังสือ และการอ่านจากสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการจดบันทึกข้อความที่อ่านแล้วสรุปเป็นความรู้ของตนเอง  มีความสามารถในการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและผู้อื่นทั้งโดยส่วนตัว และในกลุ่ม ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหา



๑๙ 
 

ในการทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วยการใช้เสียงข้างมาก มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน สถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  สำหรับจัดทำรายงาน
ประจำทุกปีการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยผ่านการรับรองจากต้นสังกัด ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการสถานศึกษา มีเครื่องมือประกอบการประเมินที่หลากหลาย
ตามลักษณะของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนไว้ในทุกประเด็นการพิจารณา 
ตามมาตรฐานสถานศึกษาและผลการประเมิน เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานของสถานศึกษาที่ตั ้งไว้ทุก
ประเด็นพิจารณา ด้านประสิทธิผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนคือ สามารถอ่านหนังสือ
ได้รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนำตนเองได้ ผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่๑-๓ สามารถ
สร้างและนำเสนอผลงาน ชิ ้นงาน ๑ ห้องเร ียน ๑ ผลิตภัณฑ์ (One Class One Product) ได้ ผ ู ้ เร ียน
มัธยมศึกษาปีที ่๖ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ย้อมครามได้   ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีการทะเลาะวิวาท 
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย  มีสัมมาคารวะ ให้
ความเคารพนับถือต่อบิดา มารดา ผู ้ปกครอง ครู หรือผู ้ที ่มีวัยวุฒิสูงกว่าตนเอง มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา หรือ
งานประเพณีท้องถิ่นเป็นประจำ ในด้านผลสัมฤทธิ์ในการเรียนค่าเฉลี่ย O-NETชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
เพิ่มขึ้น แม้ว่าบางวิชาอาจไม่เพิ่มขึ้นแต่ ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนภายในสถานศึกษาเป็นที่น่าพอใจและมี
การพัฒนาขึ้นทุกปี ยังมีผู้เรียนส่วนหนึ่งที่เรียนช้า มีปัญหาติด ๐, ร. ก็ได้รับการแก้ไขปรับปรุงจากสถานศึกษา
จนสามารถเรียนจบหลักสูตรพร้อมกันและทำให้คะแนน  O-NET เพิ่มขึ้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงออกโดยไม่เขินอาย และได้รับรางวัลชนะเลิศในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนเสมอ เช่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ รางวัลชนะเลิศ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท หญิง เป็นต้น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

มีระดับคุณภาพ : ดีมาก  

จดุเดน่ 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีโปงลาง โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือช่วงพักกลางวัน ซึ่งมีครูดนตรีเป็นผู้ฝึกสอนและให้คำปรึกษาโดยผู้เรียนที่มีพ้ืนฐาน
ด้านดนตรีโปงลางจากระดับประถมศึกษาและมีความสนใจมาต่อยอดความรู้และฝึกฝนจนเกิดทักษะสามารถ
เล่นดนตรีโปงลางในโอกาสต่าง ๆได้ดีเป็นที่พึงพอใจของบุคคลทุกฝ่าย  
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๒. ผู้เรียนมีจิตอาสาบริการชุมชนเพื่อส่วนรวม  เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้วัดพระแท่นซึ่งมีรูป
หล่อหลวงพ่อพิบูลย์ อำเภอพิบูลย์รักษ์ที่มีประชาชนเลื่อมใสมากอยู่ที่วัดนี้  และในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมานมัสการหลวงปู่พิบูลย์ที่วัดพระแท่นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่วัดพระแท่น
ไม่มีมัคคุเทศก์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นผู้เรียนจำนวนหนึ่งที่มีจิตอาสาจึงร่วมกันทำโครงงานคุณธรรม 
เรื่อง ลูกหลวงปู่จิตอาสาที่นี่พิบูลย์รักษ์ขึ้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา และได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่และหลวงพ่อพิบูลย์ จนเข้าใจดีและฝึกทักษะการพูดแนะนำเรื่องต่าง ๆจนเกิดทักษะสามารถเป็น
มัคคุเทศก์ได้ จึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและผลัดเปลี่ยนกันไปให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในวันหยุด  

๓. ผู้เรียนมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีความเอ้ืออาทรต่อผู้ร่วมงานโดยเฉพาะงานอาชีพ
ในท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ “๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ 
(One Class One Product)” ตามโครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้
ความรู้และฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนตามความสนใจอย่างหลากหลาย  เช่น กล่องกระดาษทิชชูจากผ้ามัดหมี่
ย้อมคราม พวงกุญแจ ไข่เค็มดินจอมปลวก  ขนมไทยเป็นต้น และนำผลิตผลที่ได้ไปขายสร้างรายได้ ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ตามโครงการต้นกล้าอาชีพกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี   จนมีความรู้
ความสามารถในการสร้างเว็บเพจขายสินค้าออนไลน์ และนำไปขยายผลให้แก่กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ ย้อมครามบ้าน
ดงยางพรพิบูลย์ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  และผู้เรียนยังสามารถช่วยงานผู้ปกครองที่บ้านอีกด้วย  

๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้ ทักทายกัน มีความซื่อสัตย์
สุจริต เมื่อเก็บสิ่งของหรือเงินได้จะนำไปมอบให้ครูเพ่ือประกาศหาเจ้าของ ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย  
ของหายได้คืน มีการสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบเกียรติบัตรและประกาศยกย่องชมเชยผู้เรียนที่กระทำ
ความดีเป็น “คนดีศรีพิบูลย์รักษ์พิทยา” เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้อื่น   

๕. ผู้เรียนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ตามโครงการ RSC สร้าง
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยสถานศึกษาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอพิบูลรักษ์จัดอบรมขับขี่
ปลอดภัยขั้นความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนทุกคนร่วมกับบริษัทฮอนด้าและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
จำกัดอย่างต่อเนื่องหลายปี จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % จัดอบรมอาสา
จราจร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบจราจรที่ถนนด้านหน้าสถานศึกษาตอนเช้าก่อนเข้า
เรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียนสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกทางหนึ่งด้วย 

จุดที่ควรพัฒนา  

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ยังไม่เพียงพอ 
ขอ้เสนอแนะ  

ผู ้เรียนควรได้รับการเอาใจใส่จากครูในการพัฒนาความสามารถด้านคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยฝึกทักษะและประสบการณ์ให้มาก เกี่ยวกับการจำแนกองค์ประกอบ
ของสิ่งต่าง ๆ การจัดลำดับและเปรียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์สิ่งต่าง ๆที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล การคิดนอก
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กรอบ  การบรรยายภาพ งานศิลปะ  ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน 
สรุปหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น การสอนการใช้ผังมโนทัศน์เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดี หากสถานศึกษานำข้อเสนอแนะนี้ไปปฏิบัติเป็นประจำแล้วอาจ
ทำให้ผู ้เรียนมีความคิดวิเคราะห์ดีขึ ้นผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก็จะดีขึ ้น ผลการทดสอบ O-NET ก็จะสูงขึ้น 
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาสูน่วตักรรม หรอืแบบอยา่งทีด่ ี 
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  สถานศึกษาควร

จัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีกิจกรรมดนตรีโปงลางอยู่เสมอและปฏิบัติเป็นประจำและ
สามารถพัฒนาเป็น การร้องเพลงประกอบคาราโอเกะได้โดยการประยุกต์ให้กลมกลืนกัน หมั่นฝึกซ้อมการเต้น 
การรำ ท่าทาง ประกอบดนตรีโปงลาง เปลี่ยนแปลงท่ารำตามจังหวะดนตรีให้หลากหลาย น่าชม น่าดูและ
สนุกสนานตลอดทั้งหาโอกาสเข้าประกวดแข่งขันในงานและสถานที่ต่าง ๆตามความเหมาะสม อาจประสบ
ผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของผู้เรียน 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดำเนนิงาน 

      สถานศึกษามีผู ้บริหาร ครู บุคลากร และกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๑)จัดทำระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บริหารงานโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน SBM บริหารงานใช้วงจร PDCA ดำเนินการตามแผนที่วางไว้มีการกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลนำไปปรับปรุงทำกิจกรรม/โครงการต่อไป มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารหลักสูตรและมีการประเมินตามแนวทาง
มาตรฐาน IQA พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสนับสนุนให้ครูใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน  
มีการพัฒนาครูด้วยคูปองครู เพ่ือให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปรับภูมิทัศน์ให้สถานศึกษาสวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัยพัฒนาห้องสมุด ห้อง DLIT ห้อง E – Class room จัดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคอมพิวเตอร์ใช้
ในการจัดการเรียนสอน ๑๒๐ เครื่อง ใช้ในการบริหารงาน ๒๐ เครื่อง สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี มีโครงการ/กิจกรรมเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ๘ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทางอุดรโมเดล (UD New Generation) 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ (One Class One Product) กิจกรรม
ห้องเรียนคุณภาพ DLIT ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาฯ 
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โครงการแนะแนว
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ศึกษาต่อ โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มไม่สำเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนใหม่ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นเช่น งานมนัสการหลวงปูพิบูลย์  
โคมลมลอยฟ้า และผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีลอยกระทง   

สรปุการประเมนิด้านที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ  

มีระดับคุณภาพ : ดีมาก  

จดุเดน่  
๑. สถานศึกษาบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM บริหารงานใช้วงจร PDCA ดำเนินการตาม

แผนที่วางไว้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลนำไปปรับปรุงทำกิจกรรม/โครงการต่อไป มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  จัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารหลักสูตร
และมีการประเมินตามแนวทางมาตรฐาน IQA  จนได้รับรางวัล IQA Award เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน   ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. สถานศึกษามีผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจมีความสามารถในการบริหารคนให้อยู่ในใจได้ทุ กคน 
ทำงานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเป็นพี่เป็นน้องทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเปิด
โอกาสให้รองผู้บริหาร คณะครู ได้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

๓. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพทุกคนและสม่ ำเสมอ             
มีบุคลากรอยู่ในพื้นที่ช่วยประสานงานและดำเนินการอย่างเข้มแข็ง มีการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
เต็มที่เช่น การเป็นพิธีกร การให้บริการ การฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำให้ครูมีผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการประเมินเป็นครูชำนาญการพิเศษเป็นส่วนใหญ่ 

๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความร่มรื่น 
สะอาดและสวยงาม ใช้ประโยชน์ของพื้นที่คุ ้มค่าโดยแบ่งเป็นบริเวณที่เป็นอาคารเรียน อาคารประกอบ               
โรงอาหาร สนามกีฬา ค่ายลูกเสือ แปลงเกษตร  ส่วนที่เหลือจัดเป็นสวนป่า 

จดุทีค่วรพฒันา  

สถานศึกษาขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

ขอ้เสนอแนะ  

สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มากขึ้น อันจะส่งผลทำให้มีเครือข่ายในวงวิชาการเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภายใน ๒ ป ี



๒๓ 
 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาสูน่วตักรรม หรอืแบบอยา่งทีด่ ี 
           สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก ควรมีการบริหารและจัดการ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และได้รับรางวัล IQA Award เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐาน   ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรรักษาความเป็นมาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไป 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ผลการดำเนนิงาน 
 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้ โดย
มีสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูและผู้เรียนทำข้อตกลงร่วมกันในการ
กำหนดแนวทางการเรียนรู ้และปฏิบัติงานในห้องเรียน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและเป็นระบบ และยังทำวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง สถานศึกษาร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยกำหนดเป็นโครงการ/ กิจกรรม แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี คือ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานกิจกรรมรักการอ่าน  โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ ๘ กลุ่มสาระ โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทางอุดรโมเดล (UD NEW GENERATION) 
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อการ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ครู
มีกิจกรรมให้ผู ้เรียนแบ่งกลุ ่มปฏิบัติ มีการใช้สื ่อประกอบการสอน ส่วนมากจะเป็นสื่อธรรมชาติ และสื่อ
เทคโนโลยี สถานศึกษาได้ดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แผนจัดการ
เรียนรู้ แบบบันทึกการนิเทศการสอน รายงานวิจัยในชั้นเรียน ชิ้นงานผู้เรียน และผลงานผู้เรียน สื่อการเรยีนรู้
การใช้ห้อง DLIT สำหรับครู มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก ปราชญ์ชาวบ้านและ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้แบบ Active Learning  ขั้นตอน Plan Do See 
ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สถานศึกษามีโครงการงานพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้รับ IQA Award เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐาน   ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับชั้น (ปพ.๕ )  สมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) 



๒๔ 
 

รายงานผลประเมินรู้เรื ่องการอ่าน (PISA) มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน โครงการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (one class 
one product) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ DLIT ๕ กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รายงานโครงการแนะแนวศึกษาต่อ รายงานโครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แผนจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการนิเทศการสอน รายงานวิจัย
ในชั้นเรียนชิ้นงานและผลงานผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ต่าง ๆ แผนการการจัดการเรียนรู้และรายงานการวิจัย  

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริม มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน มีกิจกรรมการอ่านได้โดยการใช้คาราโอเกะ การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง  มีการ
เน้นการสอนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเน้นแบบฝึกทักษะการเขียน จัดการประกวด
การเขียนเรียงความทุกเดือนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการเขียน  

ผลจากการดำเนินงานของครูจากโครงการและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู ้เรียนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สูงขึ้น ใน ๓ กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น ใน ๔ กลุ่มสาระ คือ สังคม
ศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ยกเว้นภาษาไทย แต่ในภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียนด้านต่าง ๆ สูงขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น มีครูจำนวนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑๙ , ๒๐ และ ๒๑ และ
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น เป็นครูต้นแบบจัดการเรียนการสอนตามโครงการการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับชาติ เป็นผู้ตรวจผลงานทางวิชาการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ , ๒๐ และ ๒๑ เป็นบรรณาธิการกิจ และจัดทำคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ๒๐๒๑ เป็นคณะทำงาน ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องมือ
ประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนำเข้าระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน 
ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูส่วนใหญ่มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดย
ไม่คำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีความสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวอย่างดีเยี่ยม 

สรปุการประเมนิด้านที ่๓ การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคัญ  

มีระดับคุณภาพ : ดีมาก 

จดุเดน่  
๑. ครูทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีการพัฒนาตนเอง โดยเข้าอบรม TEPE online             

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการอบรมคูปองครู ไม่น้อยว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี ผ่านการอบรมครู HERO โดยวิทยากร
จากกรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ ๘ (มีความซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ) เน้น
การสื่อสารเชิงบวก นำความรู้ที ่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประชุมเชิง



๒๕ 
 

ปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับผล
การเรียนรู้แบบ Active Learning 

๒. มีครูส่วนหนึ่งหนึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ โดยเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

๓. ครูส่วนหนึ่งเป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของศูนย์
สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) เป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

๔.  มีครูเป็นผู ้เช ี ่ยวชาญในการจัดทำผลงานวิชาการ ได้แก่ผู ้เช ี ่ยวชาญกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 

จุดควรพฒันา 

ครูบางส่วนยังนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปฝึกให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา ยังไม่
เพียงพอ กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 

ข้อเสนอแนะ 

สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความคิดรวบยอดและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผู้เรียนในด้านความคิด ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน มีมาตรการในการปฏิบัติงานของครู นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากสถานศึกษานำข้อเสนอแนะนี้ไปปฏิบัติเป็นประจำแล้วอาจทำให้ครูมีความคิดในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีขึ้น  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาสูน่วตักรรม หรอืแบบอยา่งทีด่ ี 
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาครูอยู ่ในระดับคุณภาพ ดีมาก  ครูควรพัฒนาสู่

นวัตกรรมดังนี ้
๑. ครูควรพัฒนาให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูงและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาขยายผลต่อเพื่อนครูเพ่ือ
นำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบต่อไป 

๒. ครูควรพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูงให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้สามารถนำไปปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้เป็นครูต้นแบบให้มากขึ้น เพื่อให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะ
สามารถให้โรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดูงานต่อไป ซึ่งขณะนี้มีครูเป็นครูต้นแบบจัดการเรียนการสอนตามโครงการการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับชาติอยู่จำนวนหนึ่ง   



๒๖ 
 

คำรบัรองของคณะผูป้ระเมนิ 

รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 

 ตรวจสอบคำผิด การใช้ภาษา 

 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. กำหนด 

 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่

ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 

 
รายชือ่ ตำแหนง่ ลงชือ่ 

๑.นายสิทธิชัย จันทร์ศุภวิบูลย์ ประธานคณะผู้ประเมิน  
๒.นายมนัส  เรืองเดช กรรมการคณะผู้ประเมิน  
๓.นายเสน่ห์จิตต สุภศิริรักษ์ กรรมการและเลขานุการ  

 

       วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 


