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ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๖ ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุข
กาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา ๗ ที่ว่า
“ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาคและศักดิ์ศรี ความเป็น มนุ ษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่ว นรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ
ความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบ
อาชี พ รู้ จั ก พึ่ ง ตนเอง มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใฝ่ รู้ แ ละเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ” และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพั ฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) สาหรับเป็นเครื่องมือในการกากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน
เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ซึ่งได้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของ การพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหาร
จัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนที่มีใน
ปัจจุบันทุกด้านเพื่อน าไปสู่ การเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรี ย นเพื่อเกิดผลโดยองค์ร วมในการพั ฒ นาการจั ดการศึ กษา โดยสอดรับกั บแผนพัฒ นาประเทศตาม
แนวนโยบายของรัฐที่ได้ดาเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทาง
การเมืองและจริยธรรม และนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิ ท ยา มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การจั ด การและบริ ห ารการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามเจตนา ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี และสนอง
นโยบายของรั ฐ ในการจั ดการศึกษาตามแนวการปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ดังนั้น โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จึงได้ร่วมกันทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนของครูและของ
นักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่าแผนพัฒ นาการศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.๒๕๖๕ –๒๕๖๗) จะเป็นเข็มทิศ
เป็นนโยบายของแผนงานหลัก เพื่อการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมศัก ยภาพทางวิชาการ
และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณา
การตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและความสาเร็จที่พึงประสงค์ร่วมกัน
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๑.๒ ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ตั้ง ๑๖๔ หมู่ ๘ ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑ โทรสาร ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑
Website : www.pbrmail@pbr.ac.th
เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖
เขตพื้นทีบ่ ริการการศึกษา โรงเรียนในเขตอาเภอพิบูลย์รักษ์
๑.๒.๑ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะกรรมการการศึกษาสภาตาบลบ้านแดง นาโดยนาย
สาราญ พิมพา รักษาการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านแดงได้เชิญคณะกรรมการการศึกษาประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในที่ประชุมได้เลือกนายทองใบ ศรีหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็ นชอบและรับหลักการในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจาตาบลบ้านแดง ได้กาหนด
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งหลวงปู่พิบูลย์ ได้จัดสรรไว้เป็นที่ว่างเปล่า เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงเรียนในอนาคต
โดยคณะกรรมการ ฯ นาเรื่องเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน นมัสการท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระ
แท่น บ้านแดง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ เห็นชอบและให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดียิ่ง
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕ สภาตาบลบ้านแดง โดยนายทองแดง ปากเมย กานัน
ต าบลบ้ า นแดง ท าหน้ า ที่ ป ระธานที่ ป ระชุ ม สภาต าบล มี ว าระการประชุ ม ในเรื่ อ งการขอจั ด ตั้ ง โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาประธานได้แจ้งเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนนั้นยังไม่เรียบร้อยยังขาดหลักฐานเอกสารสิทธิในที่ดิน ที่
ประชุมมีมติกาหนดที่ดินสงฆ์ที่ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ได้ปรารภไว้ก่อนแล้วและได้แ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อประสานงาน ติดตามผลการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยการนาของท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ กานันตาบลบ้านแดง
คณะกรรมการศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมมือกัน พัฒนาบุกเบิกถางป่าปรับ
พื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมและได้ร่วมกันกาหนดชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์”
สภาตาบลได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดตั้งโรงเรียน
วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ สภาตาบลบ้านแดงได้รายงานต่อที่ประชุมสภาตาบล ถึง
ความก้าวหน้าในการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้ขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
เดื อ นเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่ า นพระครู มั ญ จาภิ รั ก ษ์ ไ ด้ ป ระสานงานกั บ นายประสพ
บุษราคัม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอรถแทร็กเตอร์ มาปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี สภาตาบล บ้านแดง โดยทุกหมู่บ้านได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ ใน
การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงหญ้าคา คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ กรมสามัญศึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยศึกษาธิการ
จังหวัด (นายจารัส สุดานิช ) ศึกษาธิการอาเภอหนองหาน (นายวินิจ ดอนสถิตย์ ) คณะผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี มาสารวจข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมที่จะก่อตั้งโรงเรียน เสนอกรมสามัญ
ศึกษา เพื่อขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน
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กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง “ โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์” เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดทาการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๒๗ นักเรียนชาย – หญิง
รวม ๙๐ คน
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จังหวัดอุดรธานี มีคาสั่งให้พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนาลี
กุล ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ กรมสามัญศึกษามีคาสั่งให้นายประจวบ สุวัฒนพงษ์
ดารงตาแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์
ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรียน
ลำดับที่
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
๑ พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนวลีกุล
(รก.ผู้บริหารโรงเรียน)
๒ นายอนันต์ มาศยคง
(รก.ในตาแหน่งครูใหญ่)
๓ นายประจวบ สุวัฒนพงษ์
(ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่)
๔ นายดาเนิน สีหนาท
(ผู้อานวยการ)
๕ นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์
(ผู้อานวยการ)
๖ นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ
(ผู้อานวยการ)
๗ นายประสุข ศรีจันทร์
(ผู้อานวยการ)
๘
นายบรรจบ พรหมถาวร
(ผู้อานวยการ)
๙
นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
(ผู้อานวยการ)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๗
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๕
พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๒– ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๑ -ปัจจุบัน

๑.๒.๒ ที่ตั้งและอำณำเขต
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ ๗๓ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทางประมาณ
๔๓ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรดหมู่บ้านแดงและลาห้วยยาง
จรดถนนสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ ๑๔
จรดถนนสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ ๑๔
จรดถนนสาธารณประโยชน์จากบ้านแดงไปบ้านไชยวานน้อย

๑.๒.๓ เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ปรัชญำโรงเรียน
“นย นยติ เมธาวี”
คนมีปัญญา ย่อมแนะนาทางที่ควรแนะนา

๔

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

“โดมหลวงปู่พิบูลย์รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์”
สีประจำโรงเรียน

เหลือง
แดง

“เหลือง – แดง”
เอกลักษณ์ (School Uniqueness)
: “ความรู้ดี มีคุณธรรม”
อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity)
: “ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน”
ค่ำนิยม : SMART
S: Service Mind =มีจิตบริการ
M: Management = บริหารจัดการที่ดี
A: Account Ability =ทางานโปร่งใส ตรวจสอบได้
R: Relationship and Respect = ให้เกียรติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
T: Team Work = ทางานเป็นทีม
๑.๓ ข้อมูลบุคลำกร
ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
(ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ประเภทบุคลำกร
ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
ครูประจำกำร
พนักงำนรำชกำร
ครูอัตรำจ้ำง
พี่เลี้ยงเด็กพิกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร

เพศ
ชำย หญิง
๑
๑
๑๓
๒
๑
-

๑๕
๑
๑

ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ป.ตรี
๑
๑
๑๑
๑๖
๑
๓
๑
๑
-

อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย

๓๘

๒๑

๕

ประเภทบุคลำกร
นักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์ฯ
ช่ำงไม้ระดับ ๔
พนักงำนบริกำร
คนสวน
รวม
รวมทั้งหมด

เพศ
ชำย หญิง
๖

๘

๑
๑
๒๖

๑
๒๖

ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ำกว่ำ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ป.ตรี
๑๔
๑
๑
๑๖

๑
๑๗

๑๘

อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย

๑

๕๒

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓) ดังนี้
ชั้น/ห้อง
ม.๑/๑
ม.๑/๒
ม.๑/๓
ม.๑/๔
ม.๑/๕
รวม ม. ๑
ม.๒/๑
ม.๒/๒
ม.๒/๓
ม.๒/๔
ม.๒/๕
รวม ม. ๒
ม.๓/๑
ม.๓/๒
ม.๓/๓
ม.๓/๔
รวม ม. ๓
รวมนักเรียน
ม. ต้น
ม.๔/๑
ม.๔/๒
ม.๔/๓
รวม ม.๔
ม.๕/๑

จำนวนนักเรียน
ชำย หญิง รวม
๙
๑๖
๒๕
๑๐
๑๕
๒๕
๑๖
๑๐
๒๖
๑๗
๖
๒๓
๑๖
๘
๒๔
๖๘
๕๕ ๑๒๓
๘
๑๗
๒๕
๑๐
๑๕
๒๕
๘
๑๖
๒๔
๑๗
๗
๒๔
๑๓
๘
๒๑
๕๖
๖๓ ๑๑๙
๗
๑๒
๑๙
๑๓
๑๒
๒๕
๙
๑๑
๒๐
๑๐
๑๔
๒๔
๓๙
๔๙
๘๘
๑๖๓

๑๖๗

๓๓๐

๓
๑๒
๒๐
๓๕
๒

๒๓
๑๑
๙
๔๓
๑๘

๒๖
๒๓
๒๙
๗๘
๒๐

ครูที่ปรึกษำ
นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ นางสาวประภัสสร มาลีลยั
นางสาวปัทมาภร ภูกาบิล นายธีรภัทร์ ขันทะมูล
นายอภิทวัฏฐน์ ศรีอวน นางสาวชลาลัย ชาปลิก
นายอดิศักดิ์ มณีวรรณ นางสาวสุภาพร นันบุญ
นายธนกร จันทคร ว่าที่ร้อยตรี อนุชา ป้องนอก
นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี นางสาวกิตติยาภรณ์ จันทร์สะอาด
นางสาวมัทวัน ละคร นายกิตติชัย ศรีหาโคตร
นายสิริมาศ ราชภักดี นางวิภารัตน์ พิมศรี
นางภารณี โพธิ์คา นายกรสรัณย์ สวัสดิ์ดอนวิชา
นายสนธิ มั่งมูล นางสาวนิษารัตน์ เรืองสมศรี
นางอภิญญา เที่ยงธรรม นางสาวพรทิพย์ ทานาง
นางสาวสุดารัตน์ โอชาอัมพวัน นางสาวกิตติยาวดี มูลคา
นายทองอินทร์ พลเขมร นายปกรณ์ หลาบนอก นายวิทัศน์ สุวรรณบุตร
นายอนุชิต กลางพรหม นางสาวดวงกมล สุภาษร

นางบังอร ตันสุหัช นายอดิศักดิ์ บุตตะกุล
นางเสาวคนธ์ สมาน นายอริยวัฒน์ จาปา
นายวรพจน์ แก้วแสงใส นางสาลินี ผิวศิริ
นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ นายกฤตพล เสิกภูเขียว

๖

ม.๕/๒
ม.๕/๓
รวม ม. ๕
ม.๖/๑
ม.๖/๒
ม.๖/๓
รวม ม. ๖
รวมนักเรียน
ม. ปลำย
รวมนักเรียน
ทั้งหมด

๕
๒๐
๒๗
๓
๘
๑๐
๒๑

๑๗
๐
๓๕
๒๒
๑๒
๕
๓๙

๒๒
๒๐
๖๒
๒๕
๒๐
๑๕
๖๐

๘๓

๑๑๗

๒๐๐

๒๔๖

๒๘๔

๕๓๐

นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย
นางนงลักษณ์ จันสุภีร์ นายรัชภูมิป้องล่องคา
นายชาญชัย เที่ยงธรรม นายไกรสร แจ่มใสดี
นายอานาจ ดอนจันทร์โคตร นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน
นายสุกิจ อุทุมภา นางวิเชียร อุทุมภา
รวม ๒๓ ห้องเรียน
เป็นข้อมูลเฉพำะนักเรียนที่มีตวั ตนจริง ณ ปัจจุบัน

๑.๕ ข้อมูลอำคำรสถำนที่ (มีคำอธิบำยอำคำรเรียนอำคำรประกอบ)
อำคำรเรียนอำคำรประกอบ
อาคารเรียน ๑
-ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อาคารเรียน ๒
-ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
-ห้องสมุด
-ห้องภาษาไทย
อาคารเรียน ๓
-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-ห้องปฏิบัติการทางภาษา
-ห้องสืบค้นข้อมูล
-ห้องจริยธรรม
อาคารประกอบ
หอประชุม
ห้องน้าห้องส้วม
ห้องน้าห้องส้วม
ห้องน้าห้องส้วม
โรงฝึกงาน
บ้านพักนักเรียน
บ้านพักครู
บ้านพักครู
บ้านพักครู
สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลย์บอล
สนามตะกร้อ ๑

จำนวน( หน่วย )
๑ หลัง
๔ ห้อง
๑ หลัง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ หลัง
๒ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง
๑ ห้อง

สร้ำงเมื่อ
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

สภำพกำรใช้งำนในปัจจุบัน
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

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

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

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ชารุด
ชารุด
ชารุด

๗

อำคำรเรียนอำคำรประกอบ
สนามตะกร้อ ๒
ถนน คสล.
ถนน คสล.
ถนน คสล.

จำนวน( หน่วย )
๑ สนาม
๑ เส้น
๑ เส้น
๑ เส้น

สร้ำงเมื่อ
พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๓

สภำพกำรใช้งำนในปัจจุบัน
ชารุด
ดี
ดี
ดี

๑.๖ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้
แหล่งกำรเรียนรู้ภำยใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง
๑. ห้องสมุด
๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
๔. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๕. มุมอาเซียน
๖. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
๗. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๘. ห้อง DLIT ๕ กลุ่มสาระ
๙. ห้องสหกรณ์
๑๐. ห้องพยาบาล
๑๑. ธนาคารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
๑๒. ห้องปฏิบัติการเพศศึกษารอบด้าน
๑๓. ห้องมัลติมิเดีย
๑๔. ห้อง E-Classroom
๑๕. ห้องสวนพฤกษศาสตร์
๑๖. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งกำรเรียนรู้ภำยใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้/ที่ตั้ง
๑. วัดพระแท่น
๒. วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
๓. ศูนย์ทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้านดงยาง-พรพิบูลย์
ชื่อ-สกุล ที่อยู่
๑.พระครูมัญจาภิรักษ์
๒.นายมนตรี ใหญ่โสมานัง
๓.นางบัวสอน เข็มพรหยิบ
๔.นายถนอม เที่ยงธรรม
๕.นางสมร คาวิเศษ
๖.นายสังคม บุญพา
๗.นายพัชระ สอนโสกเซียน
๗.นายอนัญญา วงค์ทนชัย
๘.นางทองจันทร์ ไชยคาจันทร์
๙.นางจันทร์ลี เม้าราษี, นางหนูเคลือบ จันสุภีย์
๑๐.นางหนูเล็ก ปักสังคเณย์, นางพรพัน ทุมทอง
๑๑.นางบุญล้อม มีชัยมาตร์, นางบัวศรี ป้องขวาพล

จำนวน (ห้อง)
๑
๕
๑
๑
๑
๑
๒
๕
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
สภำพกำรนำไปใช้โดยภำพรวม
(รำยวิชำ/กิจกรรมกำรเรียนรู้ )
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
สำขำ/เรื่อง ที่เชี่ยวชำญ
ภูมิปัญญาด้านศาสนา และวัฒนธรรม
นวดแผนไทย
พานบายศรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม
ช่างตัดผมชาย
เกษตรกร (หมอดินอาสา)
กสิกรรมธรรมชาติ
ทาพาขวัญและเย็บผ้า
การสานกระติบข้าว
การทาขนม
ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

๘

๑.๙ ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำน
ประเภท

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ

สถำนศึกษำ ๑. โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยาเป็นสถานศึกษาต้นแบบสร้างเสริมวินัยจราจร

๒. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School)
ผู้บริหำร

ครู

นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
๑. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสถานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แนวทางการประเมินตุณภาพภายนอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมัธยมศึกษา
ไทย”ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
๑. นางภารณี โพธิ์คา และ นายจตุพร กลยนี
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสีส่ ุภาพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖
๒. นางบังอร ตันสุหัช
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.๑-ม.๓
๓. นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี และ นางอภิญญา เที่ยงธรรม
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
๔. นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี และ นางสาวจิรภิญญา นิละกุล
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔-ม.๖
๕. นางสุดารัตน์ โอชาอัมพวัน และ นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
๖. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุล
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รบั รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๗. นายสิริมาศ ราชภักดี และ นางวิภารัตน์ พิมพ์ศรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๑-ม.๓
๘. นางภารณี หงส์ชุมแพ และ นายไกรสร แจ่มใสดี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เกียรติบตั รระดับเหรียญเงิน การแสดงตลก ม.๑-ม.๖

หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล
จังหวัดอุดรธานี
สพม.อด
สมศ.
สมาคม
ผู้บริหารมัธยม
แห่งประเทศ
ไทย

สพฐ.

๙

ประเภท
นัก เรียน

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
๑. นางสาววรรณิดา บัวภา และนางสาวศิริลักษณ์ พิมบึง
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่
สุภาพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖
๒. นางสาวสุนิสา ละคร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.๑-ม.๓
๓. เด็กชายชัยณรงค์ บุญภาเด็ก, หญิงสุธาสินี ศรีชัยมูล และ
เด็กหญิงจันจิรา จันทา ได้รบั รางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑-ม.๓
๔. นายพีรพัฒน์ วัฒนบุตร, นายฤชากร จันสุภีร์ และ นางสาววิชยาพร บุญพา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) ม.๔-ม.๖
๕. เด็กหญิงเมธิดา มณีสุทธิ์ และเด็กหญิงจิราพร บุญภา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิง่ ประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓
๖. เด็กหญิงสุพัตรา สายคาภา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
๗. เด็กชายมงคล นิลพันธ์ เด็กชายปิน่ พงศ์ สิงหนาท เด็กชายจักรพงศ์
นาวัน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
ม.๑-ม.๓
๘. นายอภิชิต อามาต์มนตรี นายณัฐวุธ ศรีชัยมูล นายปัทนาพล บุญภา
นายอดิเทพ นามกาสา และ นายราเชนทร์ บุญชอบ ได้รบั รางวัลเกียรติบัตรระดับ
เหรียญเงิน การแสดงตลก ม.๑-ม.๖

หน่วยงำนที่
มอบรำงวัล

สพฐ.

๑.๑๐ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ
ที่
ชื่องำน/โครงกำร/กิจกรรม
๑. โครงการชมรม RSC มีจิตสานึกความปลอดภัย
๒. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Eco School)

ภำพควำมสำเร็จ/รำงวัลที่ได้รับ(ถ้ำมี)

โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยาเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้าน
ความปลอดภัยทางถนน จากจังหวัดอุดรธานี
รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) นวัตกรรม
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนขนาด
กลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
ภายใต้นวัตกรรม P.B.R. Go Green Model : "การ
บริหารจัดการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยใช้หลัก ๕Rs น้อมนาพาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การพัฒนา ๔ อุปนิสัยที่ยั่งยืน "

๑๐

๓. กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ขอรับการประเมินจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ) ในวันที ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
และเข้าร่วมเป็นคณะทางานสังเคราะห์ข้อมูลหลังจาก
ได้รับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)

๑.๑๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
๑. นายราชัน บุญภา
๒. นางบัวศรี ป้องขวาพล
๓. นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์
๔. นายวิไล ไชยคาจันทร์
๕. นายสกล บุญภา
๖. นายเลอพงษ์ บุญพา
๗. พระครูวิบูลธรรมรัต
๘. นายภานุพงษ์ หลักชัย
๙. นายสาเรียง รักญาติ
๑๐. นายสุธิษา กองสะดี
๑๑. นายบุดดี วงษ์อ่อน
๑๒. นายสุรพล สุดสี
๑๓. นางจิตรเลขา คนฉลาด
๑๔. นายชารี วัฒนบุตร
๑๕. นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
ผู้แทนครู
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้อานวยการโรเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
กรรมการและเลขานุการ

๑๑

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
เครือข่ายผูป้ กครอง
นักเรียน

ผูอ้ านวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา
ฯ

รองผูอ้ านวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคลากร

กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป

๑. งานวางแผนและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตร
ท้องถิ่น
๒. งานวิจัยการเรียนการ
สอนและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
๓. งานวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน
๔. งานทะเบียน
๕. งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๖. งานรับนักเรียนและ
งานจัดทาสามะโนผู้เรียน
๗. งานแนะแนวการศึกษา
๘. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
และพัฒนาผู้เรียน
๘.๑ กิจกรรม ล.ส./
น.น.
๘.๒ กิจกรรม รด.
๘.๓ กิจรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
๘.๔ กิจกรรมชุมนุม
วิชาการ
๘.๕ กิจกรรมทัศน
ศึกษา
๙. งานนิเทศการศึกษา/
งานพัฒนาระเบียบแนว
ปฏิบัติวิชาการ
๑๐. งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ฯ
๑๑. งานอัดสาเนา
๑๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑. งานวางแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนปฏิบัติการ
โรงเรียน
๒. งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลรายงานผลการใช้
เงินและผลการดาเนินงาน
๓. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
๔. งานบริหารการเงิน
๕. งานบริหารการบัญชี
๖. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
๗. งานจัดตั้งงบประมาณ
๘. งานระบบควบคุมภายใน
ระบบต้นทุนผลิต
๙. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑. งานวางแผนอัตรากาลัง
และกาหนดตาแหน่ง
๒. งานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และการ
เลื่อนขั้น
๓. งานการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๔. งานการควบคุมและ
พัฒนาการมีวินัยและ
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและการลาทุก
ประเภท
๕. งานการสร้างขวัญกาลัง
ใจข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๖. งานทะเบียนประวัติ
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และผลงานครู
๗. งานการย้ายและ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
๘. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑. งานบริหารนโยบายและ
แผนงานการศึกษา
๒. งานพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบเครือข่าย ข้อมูล
สารสนเทศ
๓. งานธุรการ
๔. งานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. งานประชาสัมพันธ์
๖. งานบริหารอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
๗. งานรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
๘. งานสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน
๙. งาน สอร.
๑๐. งานส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยนักเรียน
๑๑. งานนักการภารโรง
๑๒. งานชุมชนสัมพันธ์
๑๓. งานยานพาหนะ
๑๔. งานบ้านพักราชการ
๑๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๑. งานส่งเสริมระเบียบ วินัย
๒. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน
๓. งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
๔. งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๕. งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๖. งานเครือข่ายผู้ปกครอง
๗. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

๑๒

๑๑. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรียน
๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
นักเรียน ร้อยละ ๖๑.๑๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๓.๒๒ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกรด ๒ ขึ้นไป ร้อยละ
๘๑.๑๗ ได้ ร ะดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ เกรด ๒ ขึ้ น ไป สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนาตนเองได้ สามารถนาเสนอผลงาน ชิ้นงาน ๑ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์
(One Class One Product) โดยใช้ภูมิปั ญญาและวัส ดุในท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานได้และเพิ่มมู ล ค่า พัฒ นา
ทักษะด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา โดยผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรายวิชา นักเรียน ม. ๑,๒,๓,๕,๖
ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้มาตรฐานสากล รายวิชา (IS๑ , IS๒,
IS๓) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ย้อมคราม สืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้ ใช้แอพพลิเคชั่นในการติดต่อสื่อสารได้และส่งข้อมูล ทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของแต่ละรายวิชาอยู่ในระดั บ ๓ ขึ้นไป นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ร้อยละ
๑๐๐ จบตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากาหนด มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ศาสนา/อาชีพและความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันและมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นา และจิตอาสา นักเรียนร้อยละ ๙๐ ทุกคนมี
น้าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
โรงเรี ย นมี ก ารจั ดท าวิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ เป้ า หมาย โดยการมี ส่ ว นร่ว มของบุ ค ลากรทุก ภาคี
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้ มาตรฐานใช้วงจร
PDCA ในระบบบริหารกระบวนการจัดการคุณภาพของโรงเรียน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ครูได้รับการอบรมตรง
ตาม/สอดคล้องกับหน้าที่อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีร้อยละ ๑๐๐ ๑. โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม
ที่ร่มรื่น ปลอดภัย สาหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอิ นเทอร์เน็ต มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพพัฒนาห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ห้อง DLIT กลุ่มสาระ ๕
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กลุ่มสาระ และศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จั ดการและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสนับสนุนครูและบุคลากรให้ มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
ครูทุกคนมีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการ กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยายความคิดนาไปปรับใช้ใน
ชีวิตได้ โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส นับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้
ครูทุกคนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้ มีสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูและนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงาน
ในห้องเรียน มีบรรยากาศ เอื้อต่อการจัดการเรีย นรู้ ครูทุกคน มีการวัดและประเมินตามการจัดการเรียนรู้
อย่างหลากหลายและเป็นระบบ ครูทุกคนทาวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา ละ ๑ เรื่องทาให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น และจัดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อพัฒนา
๑๒. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัด
อุดรธานี สังกัดสานักงานเขตการศึกษาพื้นที่มัธยมศึกษาอุดรธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ดังนี้
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด้ำน

ระดับคุณภำพ

๑.

คุณภาพของผู้เรียน

ดีมาก

๒.

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีมาก

๓.

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีมาก

จุดเด่น
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
๑. ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนเปิดเผย กล้าแสดงออกในด้านศิลปะดนตรีโดยเฉพาะดนตรีโปงลาง
ทั้งด้านการร้องเพลงและการเต้นตามจังหวะดนตรี

๑๔

๒. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะบริการสังคม โดยเฉพาะการเป็นมัคคุเทศก์ในวันหยุดเรียน โดยบริการ
นักท่องเที่ยวที่มากราบไหว้หลวงพ่อพิบูลย์ที่วัดพระแท่น อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
๓. ผู้ เรี ย นมีความสามารถในการทางานร่ว มกับผู้ อื่นได้ดี มีความเอื้ออาทรต่อผู้ ร่ว มงานโดย
เฉพาะงานอาชีพในท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม และนาผลิตผลที่ได้ไปขายสร้างรายได้
๔. ผู้ เรี ย นมีคุณธรรมจริ ย ธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้ ทักทายกัน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเก็บสิ่งของหรือเงินได้จะนาไปมอบให้ครูเพื่อประกาศหาเจ้าของมารับคืน เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่น
๕. ผู้เรียนมีจิตสานึกในด้านความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือ
โดยสารรถจักรยานยนต์บนท้องถนน
จุดเด่น
ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๑. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน IQA
๒. สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง สามารถรวมใจครูทางานเป็นทีมได้
ทั้งโรงเรียนโดยมีรองผู้อานวยการเป็นผู้ช่วยการบริหารงาน
๓. สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ มีความ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ครูมีผลงานทางวิชาการและผ่านการประเมินเป็นครูชานาญการพิเศษเป็นส่วนใหญ่
๔. สถานศึกษาใช้ประโยชน์ของพื้นที่คุ้มค่าโดยแบ่งบริเวณที่เป็นอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงอาหาร สนามกีฬา ค่ายลูกเสือ แปลงเกษตร ที่เหลือจัดเป็นสวนป่าที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑. ครู ทุ ก คนจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และคิ ด
สร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และผู้เรียนขยายความคิด
นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยใช้กระบวนการ Active Learning
๒. สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูและ
ผู้ เ รี ย นท าข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการก าหนดแนวทางการเรี ย นรู้ แ ละปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งเรี ย น มี ก ารวั ด และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นระบบ และครูยังทาวิจัยในชั้นเรียนคนละ ๑ เรื่อง ต่อปี
การศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี
ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน
สถานศึกษามีผลการดาเนินงานในด้านการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ควรจัดทา
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นประจา ในด้านการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อ
รักษาร่างกายให้สมส่วนและหมั่นซ้อม ปรับปรุง พัฒนา การร้องเพลงประกอบคาราโอเกะ หมั่นซ้อมการเต้น
การรา ประกอบดนตรีโปงลางเพื่อพัฒนา ตลอดทั้งหาโอกาสเข้าประกวดแข่งขันในงานและสถานที่ต่าง ๆตาม
ความเหมาะสม อาจประสบผลสาเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของผู้เรียน
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ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
สถานศึกษามีการบริห ารและการจัดการอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ควรพัฒนาการบริห าร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบต่อไป
ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ
ดีมาก โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ครูควรนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมคูปองครูมาขยายผลต่อเพื่อนครู
เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบต่อไป
๒. ครูควรพัฒนาตนเองให้สามารถถอดบทเรียนเชื่ อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพัฒนาตนเองก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครู เ ป็ น ครู ต้ น แบบจั ด การเรี ย นการสอนตามโครงการการจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับชาติ สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้เป็นครูต้ นแบบให้มากขึ้น เพื่อให้เป็น
โรงเรียนตัวอย่างที่จะสามารถให้โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานต่อไป
สรุปประเด็นจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
ไม่มีการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด แต่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยมีการประเมินผลคุณภาพมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา จากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ มาติดตาม ประเมิน นิเทศ มีศึกษานิเทศก์ประจาสถานศึกษา ควรมี
การ นิเทศ ติดตาม และพัฒนาสถานศึกษา โดยนาข้อเสนอนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และผู้ประเมินภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไปแก้ไข
ปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอและจริงจัง จะส่งผลให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาครบถ้วน
สรุปผลกำรประเมินควำมโดดเด่น
สถานศึกษามีการดาเนินการโครงการปลูกจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน โดยผู้เรียนจากชมรม RSC
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา มีอาสาจราจรให้ความรู้ผู้เรียนแกนนาและอาสาจราจรกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
จั ดกิจ กรรมเดิน รณรงค์ขับ ขี่ป ลอดภัย ในงานประเพณีท้องถิ่น และในวันส าคัญต่าง ๆ ร่ว มกับทางอาเภอ
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน กิจกรรม “เก่าแลกใหม่” กิจกรรม “แม่ลูกห่วงใยสวมหมวก
นิรภัยให้กัน ” ซึ่งจัดในวันแม่แห่งชาติ กิจกรรม RSC สัญจรสู่โรงเรียนเครือข่าย“เดินสายฉายหนัง ” และมี
กิจกรรมหลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลจากหน่ว ยงานต่าง ๆ เช่น ได้รับโล่รางวัลเป็นองค์กรด้าน
ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ จากศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน

๑๖

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ของสถำนศึกษำ
๑. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ตั้ง ๑๖๔ หมู่ ๘ ตาบลบ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑ โทรสาร ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑
Website : www.pbrmail@pbr.ac.th
เขตพื้นที่บริการการศึกษา โรงเรียนในเขตอาเภอพิบูลย์รักษ์
๒. สรุปข้อมูลสาคัญของสถานศึกษา
๒.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒.๒ จานวนผู้เรียน จาแนกตามระดับชั้น ดังนี้

ระดับชั้นที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
รวม

จำนวน
ห้องเรียน
๕
๕
๔
๓
๓
๓
๒๓

จำนวน
ผู้เรียนปกติ (คน)
ชำย
๖๘
๕๖
๓๙
๓๕
๒๗
๒๑
๒๔๖

หญิง
๕๕
๖๓
๔๙
๔๓
๓๕
๓๙
๒๘๔

จำนวน
ผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
(คน)
ชำย
หญิง
-

รวม
๑๒๓
๑๑๙
๘๘
๗๘
๖๒
๖๐
๕๓๐

๒.๓ ข้อมูลบุคลากร (ไม่นับซ้า)
: ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน ๒ คน
: ครูมัธยมศึกษา
จานวน ๓๒ คน
: บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน ๔ คน
สรุปอัตราส่วน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับมัธยมศึกษำ
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ครู เท่ากับ ๑๖ : ๑
อัตราส่วนของจานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ ๓๐ : ๑
มีจานวนครู  ครบชั้น
ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ ๑๘ ชั่วโมง : สัปดาห์
* หมำยเหตุ การนับจานวนจานวนครูหรือผู้ดูแลเด็กให้นับเฉพาะผู้ที่ทาสัญญาตั้งแต่ ๙ เดือนขึ้นไป
เท่านั้น

๑๗

ตอนที่ ๒ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด้ำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
สถานศึกษามีแผนการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนโดยกาหนดปรัชญาของสถานศึกษา คือ คนมีปัญญา
ย่อมแนะนาทางที่ควรแนะนา ได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนคือ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่
๒๑ สถานศึกษากาหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ ความรู้ดี มีคุณธรรม นโยบายคือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหา และมี
คุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงประโยชน์ส่วนรวมและจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดย
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา โดยกาหนดโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาให้
เป็นไปตามเป้าหมายคือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการรักการอ่าน โครงการพัฒนาการ
เรี ย นรู้ กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ๘ กลุ่ มสาระ กิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่ มเวลารู้ กิจกรรมหนึ่ งห้ อ งเรีย นหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มไม่สาเร็จพร้อมรุ่น โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตาม
แนวทางอุดรโมเดล (UD NEW GENERATION) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ DLIT ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมของหายได้คืน
กิจกรรมต้านยาเสพติด ได้แก่ การเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันต่อต้ านยาเสพติดโลก กิจกรรมเฝ้าระวัง
โดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการ
ชมรม RSC มีจิตสานึกความปลอดภัย โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุ ณลั กษณะอัน พึง
ประสงค์และให้ ผู้ เรี ย นมีความรู้ คู่ คุณธรรม โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพนักเรียน โครงการวันอาเซียนศึ ก ษา
โครงการลูกเสือต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น สถานศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้เรียน
มาเรียนตรงเวลา แต่งกายสุภาพตามระเบียบของสถานศึกษา เวลา ๘.๐๐น. มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ ผู้เรียนให้ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยวันละ ๑ ประโยค ครูที่รับผิดชอบ
อบรมและให้คาแนะนาเรื่องต่าง ๆ หน้าเสาธง ภายในสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ ในโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์ ในห้องเรียนแต่ละห้อง มีจานวนนักเรียนเหมาะสมกับชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดาเนินไปตามตารางสอนที่กาหนดไว้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบคาถามหรือให้ข้อคิดเห็น บางห้องมีการ
อภิปรายกลุ่ม มีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกั บอาชีพ ผู้เรียนมีการจัดทาแฟ้มสะสมงาน ทาแบบฝึกหัด
ใบงาน การจัดทารายงาน สมุดบันทึกความดี สมุดบันทึกการอ่าน ผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือมากกว่าวันละ
๑๐ หน้ า ทั้งที่เป็ น การอ่านจากหนั งสือ และการอ่านจากสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ ต ผู้ เรียนส่ ว นใหญ่มี
ความสามารถในการจดบันทึกข้อความที่อ่านแล้วสรุปเป็นความรู้ของตนเอง มีความสามารถในการพูดคุย
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนและผู้อื่นทั้งโดยส่วนตัว และในกลุ่ม ผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหา
ในการทากิจกรรมร่วมกันได้ด้วยการใช้เสียงข้างมาก มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน สถานศึกษามีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สาหรับจัดทารายงาน
ประจาทุกปีการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยผ่านการรับรองจากต้นสังกัด ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและกรรมการสถานศึกษา มีเครื่องมื อประกอบการประเมินที่หลากหลาย
ตามลักษณะของโครงการ/กิจกรรม สถานศึกษาตั้งเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนไว้ในทุกประเด็นการพิจารณา
ตามมาตรฐานสถานศึกษาและผลการประเมิน เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานของสถานศึกษาที่ตั้ง ไว้ทุ ก

๑๘

ประเด็นพิจารณา ด้านประสิทธิผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียนคือ สามารถอ่านหนังสือ
ได้รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสม สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการแนะนาตนเองได้ ผู้เรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่๑-๓ สามารถ
สร้ า งและน าเสนอผลงาน ชิ้ น งาน ๑ ห้ อ งเรี ย น ๑ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (One Class One Product) ได้ ผู้ เ รี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ย้อมครามได้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีการทะเลาะวิวาท
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ ให้
ความเคารพนั บ ถื อ ต่ อ บิ ด า มารดา ผู้ ป กครอง ครู หรื อ ผู้ ที่ มี วั ย วุ ฒิ สู ง กว่ า ตนเอง มี ค วามรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา หรือ
งานประเพณีท้องถิ่นเป็นประจา 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
จนสามารถเรียนจบหลักสูตรพร้อมกันและทาให้คะแนน O-NET เพิ่มขึ้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงออกโดยไม่เขินอาย และได้รับรางวัล ชนะเลิศในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนเสมอ เช่น รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ รางวัลชนะเลิศ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท หญิง เป็นต้น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนมีความ
พึงพอใจในการดาเนินงานของสถานศึกษา
สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
มีระดับคุณภาพ : ดีมาก
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีโปงลาง โดยการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือช่วงพักกลางวัน ซึ่งมีครูดนตรีเป็นผู้ฝึกสอนและให้คาปรึกษาโดยผู้เรียนที่มีพื้นฐาน
ด้านดนตรีโปงลางจากระดับประถมศึกษาและมีความสนใจมาต่อยอดความรู้และฝึกฝนจนเกิดทักษะสามารถ
เล่นดนตรีโปงลางในโอกาสต่าง ๆได้ดีเป็นที่พึงพอใจของบุคคลทุกฝ่าย
๒. ผู้เรียนมีจิตอาสาบริการชุมชนเพื่อส่วนรวม เนื่องจากสถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้วัดพระแท่นซึ่งมีรูป
หล่อหลวงพ่อพิบูลย์ อาเภอพิบูลย์รักษ์ที่มีประชาชนเลื่ อมใสมากอยู่ที่วัดนี้ และในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมานมัสการหลวงปู่พิบูลย์ที่วัดพระแท่นมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่วัดพระแท่น
ไม่มีมัคคุเทศก์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นผู้เรียนจานวนหนึ่งที่มีจิตอาสาจึงร่วมกันทาโครงงานคุณธรรม
เรื่อง ลูกหลวงปู่จิตอาสาที่นี่พิบูลย์รักษ์ขึ้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา และได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ
สถานที่และหลวงพ่อพิบูลย์ จนเข้าใจดีและฝึกทักษะการพูดแนะนาเรื่องต่าง ๆจนเกิดทักษะสามารถเป็น
มัคคุเทศก์ได้ จึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและผลัดเปลี่ยนกันไปให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในวันหยุด
๓. ผู้เรียนมีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความเอื้ออาทรต่อผู้ร่วมงานโดยเฉพาะงานอาชีพ
ในท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม สถานศึกษามีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ “๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์
(One Class One Product)” ตามโครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้
ความรู้และฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้เรียนตามความสนใจอย่างหลากหลาย เช่น กล่องกระดาษทิชชูจากผ้ามัดหมี่
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ย้อมคราม พวงกุญแจ ไข่เค็มดินจอมปลวก ขนมไทยเป็นต้น และนาผลิตผลที่ได้ไปขายสร้างรายได้ ผู้เรียน
ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ตามโครงการต้ น กล้ า อาชี พ กั บ อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อุ ด รธานี จนมี ค วามรู้
ความสามารถในการสร้างเว็บเพจขายสินค้าออนไลน์ และนาไปขยายผลให้แก่กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามบ้าน
ดงยางพรพิบูลย์ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และผู้เรียนยังสามารถช่วยงานผู้ปกครองที่บ้านอีกด้วย
๔. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีกิริยามารยาทที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหว้ ทักทายกัน มีความซื่อสัตย์
สุจริต เมื่อเก็บสิ่งของหรือเงินได้จะนาไปมอบให้ครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ ตามโครงการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ๕ ห้องชีวิตเนรมิ ตนิสัย
ของหายได้คืน มีการสร้างขวัญและกาลังใจโดยการมอบเกียรติบัตรและประกาศยกย่องชมเชยผู้เรียนที่กระทา
ความดีเป็น “คนดีศรีพิบูลย์รักษ์พิทยา” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
๕. ผู้เรียนมีจิตสานึกด้านความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ตามโครงการ RSC สร้าง
จิตสานึกด้านความปลอดภัยทางถนน โดยสถานศึกษาร่วมกับสถานีตารวจภูธรอาเภอพิบูลรักษ์จัดอบรมขับขี่
ปลอดภัยขั้นความรู้พื้นฐานแก่ผู้เรียนทุกคนร่วมกับบริษัทฮอนด้าและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จากัดอย่างต่อเนื่องหลายปี จัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภั ย ๑๐๐ % จัดอบรมอาสา
จราจร เพื่อปฏิบัติหน้าที่อานวยความสะดวกและจัดระเบียบจราจรที่ถนนด้านหน้าสถานศึกษาตอนเช้าก่อนเข้า
เรียนและตอนเย็นหลังเลิกเรียนสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกทางหนึ่งด้วย
จุดที่ควรพัฒนำ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
ผู้ เรี ยนควรได้ รั บการเอาใจใส่ จากครู ในการพั ฒนาความสามารถด้ านคิ ดวิ เคราะห์ คิ ดสั งเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยฝึกทักษะและประสบการณ์ให้มาก เกี่ยวกับการจาแนกองค์ประกอบ
ของสิ่งต่าง ๆ การจัดลาดับและเปรียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์สิ่งต่าง ๆที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล การคิดนอก
กรอบ การบรรยายภาพ งานศิลปะ ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน
สรุปหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น การสอนการใช้ผังมโนทัศน์เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่นาไปสู่การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดี หากสถานศึกษานาข้อเสนอแนะนี้ไปปฏิบัติเป็นประจาแล้วอาจ
ท าให้ ผู้ เรี ยนมี ความคิ ดวิ เคราะห์ ดี ขึ้ นผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนก็ จะดี ขึ้ น ผลการทดสอบ O-NET ก็ จะสู งขึ้ น
กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี
สถานศึกษามีผลการดาเนินงานในด้านการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก สถานศึกษาควร
จัดทาโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีกิจกรรมดนตรีโปงลางอยู่เสมอและปฏิบัติเป็นประจาและ
สามารถพัฒนาเป็น การร้องเพลงประกอบคาราโอเกะได้โดยการประยุกต์ให้กลมกลืนกัน หมั่นฝึกซ้อมการเต้น
การรา ท่าทาง ประกอบดนตรีโปงลาง เปลี่ยนแปลงท่าราตามจังหวะดนตรีให้หลากหลาย น่าชม น่าดูและ
สนุกสนานตลอดทั้งหาโอกาสเข้าประกวดแข่งขั นในงานและสถานที่ต่าง ๆตามความเหมาะสม อาจประสบ
ผลสาเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาด้านศิลปะดนตรีพื้นเมืองของผู้เรียน
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ด้ำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำน
สถานศึ ก ษามี ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากร และกรรมการสถานศึ ก ษา ร่ ว มกั น จั ด ท าแผนพั ฒ นา
การศึกษา(พ.ศ.๒๕๕๘- ๒๕๖๑)จัดทาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อการประกันคุ ณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทางาน ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ โดยจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กาหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา บริหารงานโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐาน SBM บริ ห ารงานใช้ว งจร PDCA ดาเนินการตามแผนที่ว างไว้มีการกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลนาไปปรับปรุงทากิจกรรม/โครงการต่อไป มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จัดทาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารหลักสูตรและมีการประเมินตามแนวทาง
มาตรฐาน IQA พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสนับสนุนให้ครูใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาครูด้วยคูปองครู เพื่อให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปรับภูมิทัศน์ให้สถานศึกษาสวยงาม ร่มรื่น
ปลอดภัยพัฒนาห้องสมุด ห้อง DLIT ห้อง E – Class room จัดศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคอมพิวเตอร์ใช้
ในการจัดการเรี ยนสอน ๑๒๐ เครื่อง ใช้ในการบริห ารงาน ๒๐ เครื่อง สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติ ก าร
ประจาปี มีโครงการ/กิจกรรมเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ ๘
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทางอุดรโมเดล (UD New Generation)
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ (One Class One Product) กิจกรรม
ห้ องเรี ย นคุณภาพ DLIT ๕ กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สั งคมศึกษา ศาสนาฯ
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ โครงการแนะแนว
ศึกษาต่อ โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีแนวโน้มไม่สาเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น โครงการปรับพื้นฐานความรู้และ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนใหม่ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นเช่น งานมนัสการหลวงปูพิบูลย์
โคมลมลอยฟ้า และผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีลอยกระทง
สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มีระดับคุณภาพ : ดีมาก
จุดเด่น
๑. สถานศึกษาบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM บริหารงานใช้วงจร PDCA ดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลนาไปปรับปรุงทากิจกรรม/โครงการต่อไป มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จัดทาระบบประกันคุณภาพภายใน มีการบริหารหลักสูตร
และมีการประเมินตามแนวทางมาตรฐาน IQA จนได้รับรางวัล IQA Award เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. สถานศึกษามีผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจมีความสามารถในการบริหารคนให้ อยู่ในใจได้ทุกคน
ทางานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเป็นพี่เป็นน้องทาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเปิด
โอกาสให้รองผู้บริหาร คณะครู ได้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
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๓. สถานศึ ก ษาพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ทุ ก คนและสม่ าเสมอ
มีบุคลากรอยู่ในพื้นที่ช่วยประสานงานและดาเนินการอย่างเข้มแข็ง มีการฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
เต็มที่เช่น การเป็นพิธีกร การให้บริการ การฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ทาให้ครูมีผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการประเมินเป็นครูชานาญการพิเศษเป็นส่วนใหญ่
๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความร่มรื่น
สะอาดและสวยงาม ใช้ป ระโยชน์ ของพื้น ที่คุ้มค่าโดยแบ่งเป็นบริเวณที่เป็นอาคารเรียน อาคารประกอบ
โรงอาหาร สนามกีฬา ค่ายลูกเสือ แปลงเกษตร ส่วนที่เหลือจัดเป็นสวนป่า
จุดที่ควรพัฒนำ
สถานศึกษาขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชนและเครือข่ายทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มากขึ้น อันจะส่งผลทาให้มีเครือข่ายในวงวิชาการเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก ควรมีการบริหารและจัดการ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และได้รับรางวัล IQA Award เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐาน ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๖๑ จาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรรักษาความเป็นมาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้เป็นมาตรฐานสากลต่อไป
ด้ำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลกำรดำเนินงำน
ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดย
การปฏิบัติจริงผ่านการจัดกิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยใช้กระบวนการ Active Learning
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการและการเรียนรู้ โดย
มีสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ครูและผู้เรียนทาข้ อตกลงร่วมกันในการ
กาหนดแนวทางการเรี ย นรู้ และปฏิบั ติ งานในห้ องเรีย น มีการวัดและประเมิ นผลการจัด การเรีย นรู้ อ ย่ า ง
หลากหลายและเป็นระบบ และยังทาวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง สถานศึกษาร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยกาหนดเป็นโครงการ/ กิจกรรม แล้วนามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี คือ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานกิจกรรมรักการอ่าน โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวทางอุดรโมเดล (UD NEW GENERATION)
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ เรียน ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อการ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมให้ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ครู
มีกิจ กรรมให้ ผู้ เรี ย นแบ่ งกลุ่ มปฏิบั ติ มีการใช้สื่ อประกอบการสอน ส่ ว นมากจะเป็นสื่ อธรรมชาติ และสื่ อ

๒๒

เทคโนโลยี สถานศึกษาได้ดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แผนจัดการ
เรียนรู้ แบบบันทึกการนิเทศการสอน รายงานวิจัยในชั้นเรียน ชิ้นงานผู้เรียน และผลงานผู้เรียน สื่อการเรียนรู้
การใช้ห้อง DLIT สาหรับครู มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก ปราชญ์ชาวบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ แผนการจั ดการเรียนรู้ แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายงานวิจัยในชั้นเรียน รายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้แบบ Active Learning ขั้นตอน Plan Do See
ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิช าชีพ (PLC) สถานศึกษามีโ ครงการงานพัฒ นาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนได้รับ IQA Award เป็นสถานศึกษามีระบบและกลไกการบริห าร
จั ดการคุณภาพและมาตรฐาน ระดับ ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประจาปี ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การอ่าน
คิด วิเคราะห์ เขีย น การวัดและประเมิน ผลผู้ เรียนทุกระดับชั้น (ปพ.๕) สมุดประจาตัว นักเรียน (ปพ.๖)
รายงานผลประเมิน รู้เรื่องการอ่าน (PISA) มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน โครงการกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ (one class
one product) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ DLIT ๕ กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาฯ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ รายงานโครงการแนะแนวศึ ก ษาต่ อ รายงานโครงการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ แผนจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกการนิเทศการสอน รายงานวิจัย
ในชั้นเรียนชิ้นงานและผลงานผู้เรียน สื่อการเรียนรู้ รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ แผนการการจัดการเรียนรู้และรายงานการวิจัย
ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการสอนซ่อมเสริม มีกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน มีกิจกรรมการอ่านได้โดยการใช้คาราโอเกะ การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านและเขียนไม่คล่อง มีการ
เน้นการสอนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเน้นแบบฝึกทักษะการเขียน จัดการประกวด
การเขียนเรียงความทุกเดือนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการเขียน
ผลจากการด าเนิ น งานของครู จ ากโครงการและกิ จ กรรมดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รีย นพั ฒ นา
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 มีครูจานวนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการ ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทางานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑๙ , ๒๐ และ ๒๑ และ
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น เป็นครูต้นแบบจัดการเรียนการสอนตามโครงการการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับชาติ เป็นผู้ตรวจผลงานทางวิชาการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ , ๒๐ และ ๒๑ เป็นบรรณาธิการกิจ และจัดทาคู่มือการใช้ แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ๒๐๒๑ เป็นคณะทางาน ทบทวน ตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องมือ
ประเมินผลระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อนาเข้าระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูส่วนใหญ่มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดย
ไม่คานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยทางานอย่างเต็มความสามารถ มีความสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวอย่างดีเยี่ยม

๒๓

สรุปกำรประเมินด้ำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีระดับคุณภาพ : ดีมาก
จุดเด่น
๑. ครู ทุกคนมีความกระตือรื อร้ น ในการทางาน มีการพัฒ นาตนเอง โดยเข้าอบรม TEPE online
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการอบรมคูปองครู ไม่น้อยว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี ผ่านการอบรมครู HERO โดยวิทยากร
จากกรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ ๘ (มีความซื่อสัตย์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ) เน้น
การสื่อสารเชิงบวก นาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อยกระดับผล
การเรียนรู้แบบ Active Learning
๒. มีครูส่วนหนึ่งหนึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ โดยเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบั ติการโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
๓. ครูส่วนหนึ่งเป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของศูนย์
สะเต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล) เป็นวิทยากรการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐
๔. มี ค รู เ ป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการจั ด ท าผลงานวิ ช าการ ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
จุดควรพัฒนำ
ครูบางส่วนยังนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปฝึกให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา ยังไม่
เพียงพอ กาหนดการดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี
ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้มีความคิดรวบยอดและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผู้ เรียนในด้านความคิด ด้วยการสนับสนุนและส่ งเสริมให้ ได้รับการฝึ กอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน มีมาตรการในการปฏิบัติงานของครู นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากสถานศึกษานาข้อเสนอแนะนี้ไปปฏิบัติเป็นประจาแล้วอาจทาให้ครูมีความคิดในการ
พัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่ำงที่ดี
สถานศึกษามีผ ลการดาเนิ น งานในด้านการพัฒ นาครู อยู่ในระดั บ คุณภาพ ดีมาก ครูควรพัฒ นาสู่
นวัตกรรมดังนี้
๑. ครูควรพัฒนาให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูงและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมมาขยายผลต่อเพื่อนครูเพื่อ
นาไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเต็มรูปแบบต่อไป
๒. ครูควรพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดระดับสูงให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้สามารถนาไปปรับปรุงในกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

๒๔

๓. สถานศึกษาควรพัฒ นาครู ให้ เป็นครู ต้น แบบให้ มากขึ้น เพื่อให้ เป็นโรงเรียนตัว อย่างที่จะ
สามารถให้โรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงานต่อไป ซึ่งขณะนี้มีครูเป็นครูต้นแบบจัดการเรียนการสอนตามโครงการการ
จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระดับชาติอยู่จานวนหนึ่ง
คำรับรองของคณะผู้ประเมิน
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
 ตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา
 ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ. กาหนด
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น
รำยชื่อ
๑.นายสิทธิชัย จันทร์ศุภวิบูลย์
๒.นายมนัส เรืองเดช
๓.นายเสน่ห์จิตต สุภศิริรักษ์

ตำแหน่ง
ประธานคณะผู้ประเมิน
กรรมการคณะผู้ประเมิน
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

๒๕

ส่วนที่ ๒
สถำนภำพของสถำนศึกษำ
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมินประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ ๓ ของ สมศ. และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อกาหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้
๑. สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT) กำรศึกษำสถำนภำพของหน่วยงำน
ในกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
๑.๑ กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
โรงเรียน ได้แก่
- ผู้บริหาร
- ครูและบุคลากร

บริกำรที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องกำรจำก
โรงเรียน

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
ของโรงเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ต้องการโรงเรียนที่มีคุณภาพทุกด้าน
๒. ต้องการจัดการศึกษาที่มีระบบ
ถูกต้อง เที่ยงธรรม อย่างมีคุณภาพ
๓. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพของ
ตนเอง
๔. การสนับสนุนงบประมาณใน การ
จัดหาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน
๕. การส่งเสริมสถานที่ออกกาลังกายให้
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๖. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและหลากหลาย
๗. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยังนักเรียน
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

๑. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ
๒. เปิดแผนการเรียนที่หลากหลาย
เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง
๓. มีผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร
จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๔. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเป็นระบบตามแผนที่วางไว้
๕. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
และทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต
และการพัฒนาตนเองเพื่อการทางาน
ในอนาคต

๒๖

บริกำรที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องกำรจำก
โรงเรียน

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง
ของโรงเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใน
การรับบริการ ได้แก่
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

๑. ต้องการครูที่มีความรู้ ความสามารถ
๒. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ มี
ความสามารถ และศึกษาต่อใน ระดับสูง
ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ในชั้นเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ใน
การเรียนรู้เชิงบวกและให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยังนักเรียน
ส่งผลต่อการจัดการเรียน การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
๕. นักเรียนมีความต้องการความรู้
สามารถนาไปใช้ศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้นไป
๖. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า
๒ ภาษา

๑. ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์บริหาร การ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๒. นักเรียนสร้างชื่อเสียงที่ดีต่อ
โรงเรียน
๓. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิด
การเรียนรู้ที่เท่าทันในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อสามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข
๔. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตสานึก จิต
อาสาต่อผู้อื่นและประเทศชาติ
๕. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น
ร้อยละ ๘๐
๖. นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง ด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม
ได้แก่
- ชุมชน
- องค์กรปกครองในท้องถิ่น
- สมศ.

๑. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือตาม
โอกาส
๒. ให้โรงเรียนพัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่ สมศ. กาหนด
๓. ให้โรงเรียนบริการชุมชน / หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในด้านสถานที่ บุคลากร ข้อมูล
ข่าวสาร กิจกรรมอื่น ๆ เช่น งาน
ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ
๔. นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
๕. ให้โรงเรียนบริการชุมชน/หน่วย

๑. ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกิจกรรมภายในโรงเรียนและ
กิจกรรมนอกสถานที่
๒. เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกงาน ฝึก
ประสบการณ์/หารายได้ระหว่าง ภาค
เรียน
๓. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน
๔. โรงเรียนได้พัฒนาตามเกณฑ์
ประเมินภายในและภายนอกโดย
ทางานตามแนวทางของเขตพื้นที่
การศึกษา และ สมศ.

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒๗

๒ สภำพแวดล้อม (Environment Analysis)
๒.๑ สภำพแวดล้อมภำยนอก
๑) ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Factors)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ผู้ปกครอง เครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภายนอก
ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ
ของทางโรงเรียนสม่าเสมอ
๒. องค์กรภายนอกต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง และมี
ความพร้อมในการสนับสนุน การดาเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น วัด อบต
สถานีตารวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ทาให้
โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี

๑. นักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ไกลโรงเรียนทาให้เป็น
อุปสรรคต่อการเดินทางมาเรียน
๒. การประสานงานกับบางองค์กรและชุมชนต่าง ๆ
มีความล่าช้า เนื่องจากมีขั้นตอนในการประสานงาน
ที่ยุ่งยากและซับซ้อน
๓. แนวปฏิบัติแต่ละองค์กรไม่มีความสอดคล้อง และ
ไม่เอื้อต่อหน่วยงานอื่น ๆ
๔. นักเรียนมีความหลากหลายทางด้านสังคม

๒) ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานหรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่าย
๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้มีสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตรงตามความถนัด
และความสามารถ ของนักเรียน
๓. โรงเรียนนาเทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างภายในองค์กร และภายนอก
องค์กร ทาให้มี ประสิทธิภาพในการทางาน หรือ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

๑. สื่ออุปกรณ์เก่าเสื่อมคุณภาพขาดการบารุงรักษา
เช่น สายเชื่อม Internet โปรเจ็คเตอร์และ
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
๒. เจ้าหน้าที่และบุคลากรดูแลด้านเทคโนโลยีไม่
เพียงพอ
๔. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนาเทคโนโลยีมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
๕. งบประมาณในการเข้าถึงเทคโนโลยีบางอย่าง มี
ค่าใช้จ่ายสูง เช่น โปรแกรมสนับสนุนการจัด
การศึกษาบางโปรแกรม
๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้นักเรียน
เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ เช่น ติดเกม
๗. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีบางอย่างส่งผลให้ครู
บุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน

๒๘

๓) ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนตาม
ความเหมาะสม
๒. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก
หน่วยงานต่าง ๆ
๓. มีนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของ
ภาครัฐช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง

๑. งบประมาณที่ได้รับการการจัดสรรให้กับกลุ่มงาน
/ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ
๒. นักเรียนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สูง
๓. นักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน
๔. สภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้ผู้ปกครองย้ายถิ่น
ฐานไปทางานที่เมืองใหญ่ ทาให้ดูแลบุตรหลานไม่
เต็มที่

๔) ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Politcal and Legal Factors)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. มีนโยบาย กฎหาย ระเบียบ ขัอบังคับ ที่
ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
๒. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนกลยุทธ์จาก
ต้นสังกัดมีการกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา

๑. บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านนโยบาย กฎหาย
ระเบียบ ข้อบังคับในปฏิบัติงาน
๒. การเมืองการปกครองที่ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผล
กระทบต่อการศึกษา
๓. มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา
ค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษา
๔. มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้ง ทาให้ขาด
ความชัดเจน และไม่ต่อเนื่องทาให้ทิศทางการศึกษา
ไม่ชัดเจน

๒๙

๒.๒ สภำพแวดล้อมภำยใน
๑) ด้ำนโครงสร้ำง (Structure)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. มีระบบการบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ และใช้
หลักการการมีส่วนร่วม
๒. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารขององค์กร
อย่างชัดเจนตามระเบียบ กฎหมายกาหนด
๓. มีการกากับติดตามงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีคู่มือและแนวทางการบริหารงานอย่าง
ชัดเจน
๕. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานตามโครงสร้าง
การบริหารงาน หรือไม่เหมาะสมกับบริบทของงาน
๒. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความซ้าซ้อน
หรือไม่มีความชัดเจนของผู้รับผิดชอบ เพราะ
บุคลากร มีภาระงานซ้าซ้อน ทาให้ขาดประสิทธิภาพ

๒) ด้ำนผลผลิตและบริกำร (Service)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการจัดการ
เรียน การรู้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษา
กาหนด
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
๔. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไป
ตามเกณฑ์ สพฐ. กาหนด

๑. ปริมาณนักเรียนบางห้องเรียนมีปริมาณมากส่งผล
ให้ การจัดการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพ
๒. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ O-NET
ของโรงเรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้

๓๐

๓) ด้ำนบุคลำกร (Man)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. โรงเรียนมีบุคลกรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
สูง ในการปฏิบัติงาน
๒. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมี
ความรู้ความสามารถตรงตามวุฒิการศึกษา
๓. โรงเรียนมีบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และ
แสวงหาความรู้อย่างสม่าเสมอ

๑. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากทาให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่เต็มที่
๒. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในโรงเรียน
หรือมีบุคลากรบางส่วนได้รับมอบหมายงานไม่ตรง
กับความสามารถและความถนัดของตนเอง
๓. บุคลกรบางส่วนขาดความรู้ความชานาญด้าน ICT
(Information Communication Technology)
๔. การกระจายภาระงานขององค์กรยังไม่เท่าเทียม
กัน

๔) ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบตาม
แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอย่างชัดเจน
๒. มีการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ
๓. งบประมาณด้านการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนมีการจัดสรรภายในกลุ่มงานอย่าง
เหมาะสม
๔. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ติดตามเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ

๑. มีภาระงานที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่มีความ
จาเป็นต้องดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วน
๒. ค่าใช้จ่ายที่มาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ
๓. บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้งบประมาณ
๔. ขั้นตอนในการเบิกจ่ายล่าข้า ไม่ทันต่อความ
ต้องการ

๓๑

๕) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material)
โอกำส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

๑. มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้
เพียงพอตลอดปีการศึกษา
๒. มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์เอื้ออานวย
ต่อการเรียนการสอนให้มีอุปกรณ์ครบครัน
๓. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการดาเนินงาน
และการจัดการเรียนการสอน
๔. มีบริการยืม วัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชน และ
บุคคลภายนอก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ

๑. บุคลากรขาดการดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และ
การใช้งานที่ถูกวิธี
๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๓. ขาดความใส่ใจในการดูแล การเก็บรักษา และ
บารุงวัสดุอุปกรณ์

๖) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management)
โอกำส (Opportunities)
๑. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน
มอบหมายงานอย่างเป็นระบบ
๒. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อานาจ
๓. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
๔. มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้าง

อุปสรรค (Threats)
๑. ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน การ
ดาเนินการที่วางไว้
๒. ขาดการประสานงานทาให้งานล่าช้า
๓. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือต้น
สังกัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน

๓๒

ส่วนที่ ๓
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลมาวางแผนกาหนดทิศทางบริหารจัดการ
ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
๓.๑ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้ำหมำย
๑. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลั กของชาติ และการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้น ที่เกาะแก่ง ชายฝั่ งทะเล ทั้งกลุ่ มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
๔. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
เป้ำหมำย
๑. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน
๓. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ

๓๓

แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
๓. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
๓. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
๔. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
๕. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๖. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
๗. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
๒. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
๓. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
๔. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๖. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๗. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๓๔

๒. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
๓. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
๓. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
๑. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๒. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรมจริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๒. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เป้ำหมำย
๑. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้
๒. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๓. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่

๓๕

๔. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
๕. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
๑. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
๔. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
๕. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๓.๒ แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สั ง เคราะห์ คิ ด ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ มี ทั ก ษะการทางานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
สอดคล้องกับ ทักษะที่ จ าเป็ นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สาเร็จการศึกษาทุก ระดั บ/
ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง
กลยุทธ์
๑.๑ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ พัฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุ กระดั บ/ประเภท
การศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
๑.๕ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น

๓๖

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครู ป ระจ าชั้น ครบทุกห้ อง และมีครูที่จบตรงวุฒิ ตามสาขาวิช าที่ส อน ผู้ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีใน
การปฏิบัติหน้าที่
กลยุทธ์
๒.๑ วางแผนการผลิ ต และพัฒ นาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้ ส อดคล้ องกับ ความ
ต้องการ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา
๒.๒ ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๒.๓ เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละ
ชั้น และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
๒.๔ สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๒.๕ พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ์
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
เพิ่มจานวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความ
ถนัด และความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค
กลยุทธ์
๓.๑ เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล
๓.๒ เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓.๓ ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓๗

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
๓.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
๓.๖ ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย นทุ ก คนเข้ า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ในทุ ก ระดั บ และประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถ
เรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดั บ
คุณภาพใน การให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒ
การศึกษาเพิ่มขึ้นได้
กลยุทธ์
๔.๑ ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานให้แก่ผู้เรียนใน
ทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
๔.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
สนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔.๓ เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง
๔.๔ จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
๔.๕ เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี
ความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ผู้ เ รี ย น สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษาเข้ าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อการเรี ยนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูล กลางทางการศึกษาของ
ประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

๓๘

กลยุทธ์
๕.๑ พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕.๒ พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ
การรายงานผล ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอก
ภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
๕.๓ ผลิ ต และพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ สื่ อ การเรี ย นรู้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ
๕.๔ จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรี ยนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ผลผลิต /ผลลัพธ์
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอานาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่ง เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการสนั บ สนุ นทรั พยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธ รรมาภิบาลในการ
บริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อ
ไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้
กลยุทธ์
๖.๑ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด
๖.๒ พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ
๖.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวาม
เหลื่อมล้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.๔ เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๖.๕ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
๖.๖ ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ

๓๙

๓.๓ มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

๔๐

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๓.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) มาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ และ สรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษาที่
ผ่านมาสามารถนาข้อมูลมากาหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์
พิทยา ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
" ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยครูมืออาชีพภายในปี ๒๕๖๗ "
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
๓. พัฒ นาศักยภาพครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาให้ ไ ด้ม าตรฐานวิช าชีพ ครู อย่า งมี คุ ณภาพและ
เชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๔. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้ำประสงค์ (Goals )
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพและมี
รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๔. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA
๕. มีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
๖. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ

๔๑

๓.๕ นโยบำยของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
๑. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส ามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและตลอดชี วิ ต มี วิ นั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้ มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์ ปัญหา และมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คานึงประโยชน์ส่วนรวม
๒. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
หน้าที่ และพัฒนาครูให้ไปสู่ครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบและจรรยาบรรณครู
๓. จั ด การศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญปรับ
สภาพแวดล้อมและ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ภาษาไทย ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาสากลและภาษาที่สามโดย
การจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งในกลุ่ ม อาเซี ย น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ ง านสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การจัดการทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อการ (ICT ) นาระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ และการติดต่อสื่อสาร
๕. การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ มีร ะบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ครบ
วงจร ปฏิบัติได้ และมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกจัดระบบนิเทศ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน
และส่งเสริมการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
๓.๖ นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพสู งสุ ด โดยการให้ ความรู้ ปลู กจิตส านึกทักษะการเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้จาหน่ายอาหารในโรงเรียน ให้
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน โรงเรียนจึงประกาศนโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
๑. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๑ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ โรงเรียนมีการจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการรู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมการใช้น้าและทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑ โรงเรียนมีการจัดการด้านการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ โรงเรียนมีการจัดการการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนและการจัดการขยะ น้าทิ้งและของเสีย
๓.๑ โรงเรียนมีการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน
๓.๒ โรงเรียนมีการจัดระบบการคัดแยกขยะ เศษอาหาร น้าทิ้งและของเสีย
๔. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยในโรงเรียน
๔.๑ นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๔.๒ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองตามศักยภาพ

๔๒

๕. พัฒนาแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
๕.๑ จัดทาและดาเนินการตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
๕.๒ จัดทาหลักสูตร/แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม และกระบวนการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
ทั้งนี้ตงั้ แต่บัดนี้เป็นต้นไป
๓.๗ นโยบำยส่งเสริมสุขภำพโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
๑. ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน
๒. เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ
๓. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
๔. คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
๕. ส่งเสริมการออกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
๖. ส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
๗. พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นสาคัญ
๘. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
๓.๘ กลยุทธ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๔๓

ส่วนที่ ๔
กลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ ในระยะ ๓ ปี ( ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ )
กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สพฐ. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน นามาวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี้
เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำมหลักสูตรและส่งเสริม ควำมสำมำรถ ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกล
๑. หลักสูตรและ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กระบวนการจัดการ
ภาษาไทย
กาหนดชัดเจน
เรียนรูม้ ีคณ
ุ ภาพ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เทียบเคียง
คณิตศาสตร์
๓. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
มาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทาง
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาชีพ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
๘๐
๙๐
๙๕
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ภาษาต่างประเทศ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ บริหารจัดการและเรียนรู้
การงานอาชีพ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
- โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
- โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชา
พิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

๔๔
เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตำมหลักสูตรและส่งเสริม ควำมสำมำรถ ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้สู่มำตรฐำนสำกล
๑. หลักสูตรและ
- โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
กระบวนการจัดการ
- โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดชัดเจน
เรียนรูม้ ีคณ
ุ ภาพ
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
เทียบเคียง
- โครงการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
มาตรฐานสากล
- โครงการการจัดซื้อสมาร์ททีวีเพือ่ พัฒนาคุณภาพการ
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๘๐
๙๐
๙๕
จัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ
๔. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญทาง
- โครงการพัฒนาระบบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
วิชาชีพ
- โครงการแผนปฏิบัติงาน
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ
- โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ใน การจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
หลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบตั ิ
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและเรียนรู้
เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
๒๕๖๖
๒๕๖๗
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ควำมสำนึกในควำมเป็นชำติไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. นักเรียนได้รับการ - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ อบายมุข
สถานศึกษากาหนด
ทางวิชาการ ควบคู่
- โครงการโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตาม
๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
คุณธรรมตามหลัก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ไทย
ปรัชญาของเศรษฐกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๓. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและ
พอเพียง มีคุณลักษณะ - โครงการปลูกจิตสานึกความปลอดภัยทางถนน
หลากหลาย
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ - โครงการธนาคารโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
๒๑

๙๐

๙๕

๑๐๐

๔๕
เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๓ ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนำผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
๑.มีแหล่งเรียนรู้สื่อ
- โครงการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ๑. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เทคโนโลยีที่มี
- โครงการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล
ประสิทธิภาพ ผูเ้ รียน
- โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ นาไปสู่การจัด
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และ ๕-๖
การศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
คิดริเริม่ และสร้างสรรค์ - โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
นวัตกรรม มีความรู้ มี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ และ ๕-๖
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การ
ความสามารถในการ
- โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มแี นวโน้มไม่สาเร็จ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
พึ่งพาตนเองและ
การศึกษาพร้อมรุ่น
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุข
ปรับตัวต่อการเป็น
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ภาวะที่ดสี ามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
พลเมืองและพลโลกที่ดี และสัปดาห์ห้องสมุด
ความสุข
- โครงการรับนักเรียนและการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
๔. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อ
รายบุคคล
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๕. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานา
Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และ
ความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (KnowledgeBased Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๙๐

๙๕

๑๐๐

๔๖
เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
๑. ครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน ๑. จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รบั
บุคคล
ในจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
การพัฒนากระบวนการ
๒. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดการความรูส้ ู่ครูมือ
๓. สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
อาชีพและมีรูปแบบการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และบุคลากรทางการศึกษา
๔. ใช้สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
๕. จัดหาครูในสาขาที่ขาดแคลน และวิทยากรภูมิ
ปัญญา

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เป้ำหมำย
เป้ำประสงค์

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
๑. มีระบบการบริหาร - โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดาเนินงานกลุ่ม
๑. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีการศึกษาที่
จัดการที่มีประสิทธิภาพ บริหารวิชาการ
ทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการอย่าง
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
- โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและแนะแนวศึกษา มีประสิทธิภาพ
OBECQA
ต่อ
๒. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒. มีภาคีเครือข่ายทุก - โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารในโรงเรียน
ทุกภาคส่วน
ภาคส่วนร่วมการจัด
- โครงการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการนาภูมปิ ัญญา
การศึกษาของโรงเรียน - งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ
- งานส่งเสริมอนามัยนักเรียน
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับองค์กรภายนอก
- งานอาคารสถานที่/งานรักษาความปลอดภัย
ประเทศในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔๗

ส่วนที่ ๕
แนวทำงกำรติดตำม วัดและประเมินผล
เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และค่านิยมที่กาหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่างและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ
๒. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่าง ๆ ภายในแผน การกาหนดบุคคลหรือคณะ
บุคคลร่วมรับผิดชอบการดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์
๓. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทาแผน การดาเนินงานตาม
แผนและการประเมินตนเองพร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ แก่คณะครู
๔. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุ กฝ่ายได้ทราบสาระสาคัญอย่าง ง่าย ๆ ของแผน
ตลอดทั้งภาพแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
๕. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุง
กิจกรรม โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มี อยู่แล้ว
จริง
๖. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนาแผนสู่การปฏิบัติ
๗. จัดให้มีเวที หรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยที่มีการนาและเปิดโอกาสให้ มีการพูดคุย
และแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผน
๘. จัดให้มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องรายปีเสมอ
๙. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด และมีความเป็นผู้นา
ที่จะนาโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการคิดริเริ่มตัวอย่างงานหรือ
วิธีการทางานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ
๑๐. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่
กาหนดไว้ในแผน
๑๑. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กากับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในแผน
๑๒. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอื่น ตามที่กาหนดไว้ในแผน
๑๓. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้
๑) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจาปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด อันจะนาไปสู่
การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

๔๘

๒) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง ๒ ปี การศึกษาแรก
ของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้งทบทวน
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
๓) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๓ ปี เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา ๓ ปีการศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๘-๒๕๗๐
๑๔. มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
ทุกปี

ภำคผนวก

คำสั่งโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
ที่ ๑๕๕/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำและพิจำรณำกลั่นกรองแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
********************************************

ด้วยโรงเรียนพิบูลย์รั กษ์พิทยา ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๗) เพื่อให้การ
ดาเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว สามารถบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนพิบูลย์
รักษ์พิทยา จึงแต่งตั้งคระกรรมการกลั่นกรองโครงการ แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๗) ประกอบด้วย
๑. นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว
๒. นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์
๓. นายวรพจน์ แก้วแสงใส
๔. นายชาญชัย เที่ยงธรรม
๕. นางอภิญญา เที่ยงธรรม
๖. นายสุกิจ อุทุมภา
๗. นางเสาวคนธ์ สมาน
๘. นางรุ่งนภาลัย ราชภักดี
๙. นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน
๑๐. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุล
๑๑. นายสิริมาศ ราชภักดี
๑๒. นางนงลักษณ์ จันสุภีร์
๑๓. นางภารณี โพธิ์คา
๑๔. นายธนกร จันทคร
๑๕. นายอนุชิต กลางพรม
๑๖. นางภารณี โพธิ์คา
๑๗. นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย

ผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตสาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแผนงาน

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ประกำศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ
เรื่อง กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี มีภารกิจจัดการศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยใช้ห ลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการจั ด การเรี ย นการสอนและการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นบรรลุ
คุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ
พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเป็น
มาตรฐานการศึกษาที่ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ กษาของชาติ เอกลั กษณ์ของโรงเรียน และ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สาหรับ
ใช้ดาเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ จานวน ๓ มาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ให้มีผลดาเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจรัสธชัย เสิกภูเขียว)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

มำตรฐำน ประเด็นกำรพิจำรณำ มำตรฐำนสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน
มำตรฐำน
ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ทางวิชาการของผู้เรียน อ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๑. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีความสามารถในการอ่าน เขียน
การสื่อสาร ภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๒. นักเรียนร้อยละ ๖๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกรด ๒ ขึ้นไป
๓. .นักเรียนร้อยละ ๖๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกรด ๒ ขึ้นไป
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
แนะนาตนเองได้
๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สามารถใช้ภาษาจีนได้
๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๐ สามารถ
นาเสนอผลงาน ชิ้นงาน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
one class one product
๒. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๑๐๐ พัฒนา
ทักษะด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพล
ศึกษา โดยผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ใช้การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกรายวิชา
๔.นักเรียน ม. ๑,๒,๓,๕,๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถตามสาระการเรียนรู้มาตรฐานสากล
รายวิชา (IS๑ , IS๒, IS๓)
๑. นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๓ ร้อยละ ๘๕ สามารถใช้ภูมิ
ปัญญาและวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างชิ้นงานได้และเพิ่มมูลค่า
ในกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ one class one
product
๒. นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ ร้อยละ ๘๕ สามารถต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

มำตรฐำน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน
( ต่อ )

๑..๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

ประเด็นกำรพิจำรณำ
มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๔.ผู้เรียนมีความสามารถในการ ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ด้วยตนเองได้
การสื่อสาร
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐สามารถใช้แอพลิเคชั่นใน
การติดต่อสื่อสารได้และส่งข้อมูล
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ ๑. นักเรียนร้อยละ ๖๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา แต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้น
๒. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร้อยละ ๙๐ จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๓. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๙๐ จบตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ร้อยละ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน ๙๐ มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ
อาชีพ
๑.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากาหนด
กาหนด
๒.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
ประเพณีของท้องถิ่น
๓.ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน นักเรียนร้อยละ ๙๐ อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
บนความแตกต่างและ
ทางวัฒนธรรม/ศาสนา/อาชีพและความคิดเห็นที่
หลากหลาย
แตกต่างกัน
๔.ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
และจิตสังคม
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
๒. นักเรียนร้อยละ๘๕ มีความรับผิดชอบ มีวินัย
มีภาวะผู้นา และจิตอาสา

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำน
- กระบวนการบริหาร
และการจัดการ

ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ชัดเจน

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
โรงเรียนมีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.มีระบบจัดการคุณภาพ
โรงเรียนมีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ได้
ของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ใช้วงจร PDCA ในระบบบริหารกระบวนการจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน
๓.การพัฒนาวิชาการที่เน้น ๑. โรงเรียนมีโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หลักสูตรสถานศึกษา และ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และยกร่างหลักสูตร
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
แผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
๒. ครูผู้สอนทุกคนใช้กระบวนการ Active Learning
ในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
๔.การพัฒนาครูและ
ครูทุกคนได้รับการสนับสนุนอบรมตรงตาม/สอดคล้อง
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ กับหน้าที่อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ทางวิชาชีพ
๕.จัดสภาพแวดล้อมทาง
๑. โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อ ร่มรื่น ปลอดภัย สาหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้น
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
คุณภาพ
๒. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๖. จัดระบบเทคโนโลยี
๑. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ การบริหารจัดการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
บริหารจัดการและการเรียนรู้ เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
๒.โรงเรียนสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มำตรฐำน
- กระบวนการจัดการ
เรียน การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ประเด็นกำรพิจำรณำ
๑.การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้

มำตรฐำนสถำนศึกษำ
๑. ครูทุกคนมีจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ โดยการปฏิบัติจริงผ่าน กิจกรรม/การ
ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยาย
ความคิดนาไปปรับใช้ในชีวิตได้
๒. ครูทุกคนมีจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
Active Learning
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนบริหารจัดการ
เรียนรู้
และการเรียนรู้
๒. ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อสารการสอน สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
๓.มีการบริหารจัดการชั้นเรียน ๑. ครูและนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการ
เชิงบวก
กาหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน
ห้องเรียน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active
learning
๒. สร้างบรรยากาศและพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
๔.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน ๑. ครูทุกคน มีการวัดและประเมินตามการจัดการ
อย่างเป็นระบบ และนาผลมา เรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นระบบ
พัฒนาผู้เรียน
๒. ครูทุกคน ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ ๑
เรื่อง
๕.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ๑. ครูร้อยละ ๖๐ จัดกระบวนการชุมชนแห่งการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา เรียนรู้ PLC เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

