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๑๖๘ 
 

 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 

ที่   ๑๕๔/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองโครงกำรงบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำ  

แผนปฏิบัติกำรโรงเรียนพิบูลยร์ักษ์พิทยำ  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 ด้วยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปด้วยควำมถูกต้องและรวดเร็ว สำมำรถบริหำรงบประมำณเป็นไปดว้ยประสิทธิภำพและประสทิธิผล  ตรงตำมเจตนำรมณ์
ของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อเน้นพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 
จึงแต่งตั้งคระกรรมกำรกลั่นกรองโครงกำร งบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๖๔  ประกอบด้วย  
 ๑.  นำยจรัสธชัย  เสิกภูเขียว  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ  ประธำนกรรมกำร 

 ๒.  นำงสำวมนฤทัย หลวงวงษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ รองประธำน 

 ๓.  นำยวรพจน์  แก้วแสงใส  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ ฯ  กรรมกำร 

 ๔.  นำยชำญชัย  เที่ยงธรรม  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป   กรรมกำร 

๕.  นำงอภิญญำ  เที่ยงธรรม  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร   กรรมกำร 

 ๖.  นำยสุกิจ  อุทุมภำ  หัวหน้ำกลุ่มกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
๗.  นำงเสำวคนธ์  สมำน  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 

๘.  นำงรุ่งนภำลัย  รำชภักดี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ฯ กรรมกำร 

 ๙.  นำยจิตติศักดิ์ กันหำชิน  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ณิตสำสตร์ กรรมกำร 

 ๑๐. นำยอดิศักดิ์ บุตตะกุล  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  กรรมกำร 

 ๑๑. นำยสิริมำศ  รำชภักดี  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ กรรมกำร 

 ๑๒. นำงนงลักษณ์  จันสุภีร์  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ กรรมกำร 

๑๓. นำงภำรณี  โพธิ์ค ำ  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กรรมกำร 

๑๔. นำยธนกร  จันทคร  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 

๑๕. นำยอนุชิต กลำงพรม  หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำพลศึกษำ กรรมกำร 

๑๖. นำงภำรณี  โพธิ์ค ำ  หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   กรรมกำร 
 ๑๗. นำยโชคทวี ศรีเหล่ำน้อย  หัวหน้ำงำนแผนงำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำท่ีที่ได้รับมอบหมำยเต็มควำมสำมำรถ ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ทำงรำชกำร 

 สั่ง  ณ  วันท่ี   ๓  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔                                            

                

 

(นำยจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 

 
 

 



๑๖๙ 
 

 

 

 

  ประกาศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
   เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

--------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ อ ำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธำนี  มีภำรกิจจัดกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑           
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน พ.ศ.  ๒๕๖๑ เป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนบรรลุ
คุณลักษณะตำมที่หลักสูตรก ำหนด และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ  
พร้อมสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ปกครอง เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเพ่ือพัฒนำสู่คุณภำพทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั่วไป      

 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนขึ้นเป็น
มำตรฐำนกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และ
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  และครอบคลุมสำระกำร
เรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภำพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส ำหรับ
ใช้ด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน  และเพ่ือรองรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีสี่ จ ำนวน ๓ มำตรฐำน ดังรำยละเอียดในตำรำงแนบท้ำยประกำศนี้ 

  ทั้งนี้ให้มีผลด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

    ประกำศ    ณ   วันที่     เดือน  พฤษภำคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

                                                                   (นำยจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 
 

 

 

 



๑๗๐ 
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา  มาตรฐานสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ 
ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และกำร
คิดค ำนวณ    
 
 
 
 
 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน 
กำรสื่อสำร ภำษำไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
๒. นักเรียนร้อยละ ๖๕ ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  เกรด ๒ ขึ้นไป 
๓. .นักเรียนร้อยละ ๖๕   ได้ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยใน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  เกรด ๒  ขึ้นไป 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำร
แนะน ำตนเองได้  
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สำมำรถใช้ภำษำจีนได้ 

๒. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหำ 
 
 
 

๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ สำมำรถ
น ำเสนอผลงำน ชิ้นงำน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
one class one product 
๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนำ
ทักษะด้ำนพุทธิศึกษำ จริยศึกษำ หัตถศึกษำ และพล
ศึกษำ โดยผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ใช้กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรำยวิชำ  
๔.นักเรียน ม. ๑,๒,๓,๕,๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับกำรพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสำระกำรเรียนรู้มำตรฐำนสำกล 
รำยวิชำ (IS๑ , IS๒, IS๓) 

๓. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม 
 
 
  

๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๕ สำมำรถใช้ภูมิ
ปัญญำและวัสดุในท้องถิ่นมำสร้ำงชิ้นงำนได้และเพ่ิมมูลค่ำ  
ในกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ one class one 
product 
๒. นักเรียนมัธยมศึกษำ ปีที่ ๖ ร้อยละ ๘๕ สำมำรถต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์จำกผ้ำมัดหมี่ย้อมครำม 

 

 

 



๑๗๑ 
 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ ์
ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
( ต่อ ) 

๔.ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐สำมำรถสืบค้นข้อมูลจำก
อินเตอร์เน็ตและสรุปควำมรู้ด้วยตนเองได้  
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐สำมำรถใช้แอพลิเคชั่นใน
กำรติดต่อสื่อสำรได้และส่งข้อมูล 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
แต่ละรำยวิชำ ในระดับ ๓ ขึ้น 
๒. นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ จบตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ  
๓. นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ จบตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

๖. ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ
พ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำน
อำชีพ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑-๖ ร้อยละ  
๙๐  มีควำมรู้ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำน
อำชีพ 

๑..๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดี ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด   

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่ำนเกณฑ์ประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

๒.ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 

๓.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน 
  บนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
ทำงวัฒนธรรม/ศำสนำ/อำชีพและควำมคิดเห็นที่
แตกต่ำงกัน   

๔.ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย   
   และจิตสังคม 
  

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้ ำหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกรมอนำมัย 
๒. นักเรียนร้อยละ๘๕ มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย  
มีภำวะผู้น ำ  และจิตอำสำ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๒ 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 

 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
- กระบวนกำรบริหำร 
 และกำรจัดกำร 

๑.มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่ชัดเจน 
  

โรงเรียนมีกำรจัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้ำหมำย 
โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกภำคีเครือข่ำย เพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๒.มีระบบจัดกำรคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ 
 

โรงเรียนมีระบบกำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำที่ได้ 
มำตรฐำน 
ใช้วงจร PDCA ในระบบบริหำรกระบวนกำรจัดกำร
คุณภำพของโรงเรียน 

๓.กำรพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ และ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

๑. โรงเรียนมีโครงกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และยกร่ำงหลักสูตร
แผนกำรเรียนศิลป์-ทั่วไป 
๒. ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนกำร Active Learning  
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียน 

๔.กำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ 

ครูทุกคนได้รับกำรสนับสนุนอบรมตรงตำม/สอดคล้อง
กับหน้ำที่อย่ำงน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำ 

๕.จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 
  

๑. โรงเรียนมีกำรปรับภูมิทัศน์สภำพแวดล้อมที่         
ร่มรื่น  ปลอดภัย  ส ำหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต 
 ๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 
 

๑. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำง
เพียงพอและมีประสิทธิภำพ 
๒.โรงเรียนสนับสนุนครูและบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 



๑๗๓ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
- กระบวนกำรจัดกำร
เรียน กำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ  

๑.กำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
  

๑. ครูทุกคนมีจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนกำรคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  และคิด
สร้ำงสรรค์  โดยกำรปฏิบัติจริงผ่ำน กิจกรรม/กำร
ฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง  และนักเรียนขยำย
ควำมคิดน ำไปปรับใช้ในชีวิตได้ 
 ๒. ครูทุกคนมีจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร 
Active  Learning 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ 
 
 

๑.โรงเรียนมีกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหำรจัดกำร
และกำรเรียนรู้ 
๒. ครูทุกคนพัฒนำและใช้สื่อสำรกำรสอน  สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๓.มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
เชิงบวก 

๑. ครูและนักเรียนหำข้อตกลงร่วมกันในกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรเรียนรู้และปฏิบัติงำนใน
ห้องเรียน สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ Active 
learning 
๒. สร้ำงบรรยำกำศและพัฒนำห้องเรียนให้เอ้ือต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

๔.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 
  

๑. ครูทุกคน มีกำรวัดและประเมินตำมกำรจัดกำร
เรียนรู้อย่ำงหลำกหลำยและเป็นระบบ 
๒. ครูทุกคน ท ำวิจัยในชั้นเรียนอย่ำงน้อยปีละ ๑ 
เรื่อง 

๕.มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

๑. ครูร้อยละ ๖๐ จัดกระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ PLC เพ่ือพัฒนำ 

 

 

 

 

 

 


