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คาํนาํ 

     รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพระครูพิทยาคม (Self  Assessment Report : SAR) 
เปนการจัดทําสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพท้ังในดานคุณภาพ
ผูเรียน และผลสําเร็จจากการบริหาร  จัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
รวมถึงการวิเคราะหจุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา  ซ่ึงโรงเรียนไดสรุปผลการจัด
การศึกษาในรอบปท่ีผานมาใหผูเก่ียวของ ไดทราบ ระบุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และ
นําเสนอรายงานผลใหตนสังกัดและสาธารณชนไดรับทราบ  

     รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนพระครูพิทยาคม (Self  Assessment Report : SAR) 
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  ขอขอบคุณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย  ท่ีใหแนวทางในการ
จัดทํา คณะกรรมการท่ีปรึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูบริหาร  คณะครู  นักเรียน และผูมีสวน
เก่ียวของทุกทาน  โรงเรียนขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้  
                          
 

                                     

โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
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สารบญั 

 เรื่อง           หนา 
 บทสรุปผลการรายงานการประเมินตนเอง       ก-จ 
 

สวนท่ี ๑   ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา                   ๑ 
  ๑.๑  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานศึกษา        ๑ 
  ๑.๒  ขอมูลโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา       ๑ 

   ๑.๓  ขอมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา/วุฒิการศึกษา      ๓ 
  ๑.๔  ขอมูลนักเรียนและผูสําเร็จการศึกษา        ๗ 
  ๑.๕  ขอมูลหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน      ๑๖ 
  ๑.๖  ขอมูลอาคารสถานท่ี           ๒๑ 
  ๑.๗  ขอมูลการใชแหลงรูภายในและภายนอกโรงเรียน             ๒๓ 
  ๑.๘  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ(O-NET)          ๒๔ 
  ๑.๙  รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ                ๒๙ 
  ๑.๑๐  การดําเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายหนวยงานตนสังกัด            ๓๓ 
             

 สวนท่ี ๒   ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     
       ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       ๓๕ 
  มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพผูเรียน                ๓๕ 
  มาตรฐานท่ี ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๔๕ 
  มาตรฐานท่ี ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๕๓ 
  สรุปผลการประเมินในภาพรวม       ๖๔ 
  สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการความชวยเหลือ   ๗๒ 
    
 สวนท่ี ๓  การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best  Practices)      ๗๗ 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน       ๙๐ 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่      ๙๒ 
  การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ๙๕ 
  

ภาคผนวก          ๙๘ 

- ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา         ๙๙ 
- บันทึกขอความเหน็ชอบรายงานประจําปของโรงเรียนพระครูพิทยาคม   
ประจําปการศึกษา  256๓              ๑๐๒  
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สารบญั(ตอ) 

 เรื่อง           หนา 
- คําสั่ง โรงเรียนพระครูพิทยาคม ท่ี  ๑๑๒/๒๕๖๓ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา         ๑๐๓ 
- คําสั่ง โรงเรียนพระครูพิทยาคม ท่ี  ๒๓๐/๒๕๖๓  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษาบูรณาการ  ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓            ๑๐๘ 
- คําสั่ง โรงเรียนพระครูพิทยาคม ท่ี  ๑๑๒/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใชโรงเรียน 
เปนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใด 
ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง (No  Child Left Behind) ฯ                   ๑๑๕  
- คําสั่ง โรงเรียนพระครูพิทยาคม ท่ี  ๓๔ /๒๕๖๔ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาบรูณาการ  ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓        ๑๒๒ 

  -   เกียรติบัตรรางวัลท่ีภาคภูมิใจ  ของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา  256๓           ๑๒๙  
-   ภาพประกอบกิจกรรมการรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self   Assessment  Report : SAR)  ปการศึกษา ๒๕๖๓                ๑๓๑ 
- คณะทํางาน                  ๑๓๗ 
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ก 
 

บทสรปุผลงานการประเมนิตนเองขอสถานศึกษา 
 
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 
 ผูจดัทาํ : นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล   ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 ขอมลูพื้นฐานโรงเรยีน : โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตั้งอยูเลขท่ี ๕๒ หมูท่ี ๑๐ ถนนบุรีรัมย - พุทไธสง 
ตําบลพระครู  อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย   ๓๑๐๐๐ โทรศัพท    ๐ – ๔๔๖๖ – ๖๑๒๒   
มีจํานวนนกัเรียน ๘๓๓  คน  ครู ๕๓ คน จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖ 
 ผลการประเมินตนเอง 

๑. มาตรฐานการศกึษา :  ระดบัยอดเยีย่ม 
๒. หลักฐานการสนบัสนนุ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญสงผลใหนักเรียนโรงเรียน 

พระครูพิทยาคม มีผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในทุกระดับชั้น   ผลการทดสอบระดับชาติ  

(O-NET)  ของนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน ๐.๙๙ 

คะแนน คิดเปนรอยละ ๒.๓๐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสาระการเรียนรูภาษาไทย  ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร   ใน

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

คิดเปน ๑.๙๒ คะแนน ลดลงเปนรอยละ ๗.๘๓   เม่ือเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในรอบป

การศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนไดตั้งไวเม่ือตนปการศึกษา ๒๕๖๓   ซ่ึงโรงเรียนได

ดําเนินการหาแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดําเนินการจัดทําแผนเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบ

ยอนหลัง ๓ ป  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง  จุดควรพัฒนาเรงดวน  นําจุดควรพัฒนาเรงดวนมาปรับปรุงวางแผนพัฒนา 

นอกจากนี้นักเรียนยังมีทักษะในการคิดสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ 

สงผลใหนักเรียนสามารถคิดสรุปความ และมีความคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีเหตุผล  ผูเรียนมี

นิสัยรักการอาน รูจักการคนควาจากสื่อมัลติมีเดีย อินเตอรเน็ต ทําใหมีความรูกวางขวางทันสมัยและรูเทาทัน

เหตุการณในปจจุบัน   

   ๑.๒ คุณลกัษณะทีพ่ึ่งประสงคของผูเรยีน 
    ผูเรียนไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความสุภาพ  ออนนอม มีน้ําใจ มี

การแบงปนสิ่งของ ใหเพ่ือนๆ ชอบทํางานเปนกลุมเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัยโดย

ไดเขารวมงาน ประเพณีของทองถ่ินอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

เชน  งานบุญ ประจําปของหมูบาน  งานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน  มีสุขนิสัยท่ีดี รูจักการออก

กําลังกาย มี น้ําหนักสวนสูงท่ีเหมาะสมกับขนาดรูปรางตามวัย  และปลอดจากสิ่งเสพติด  ท้ังนี้มีผลการ

ดําเนินงานเชิง ประจักษจากการประเมินในดานตางๆ สงผลใหผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของ

ผูเรียน ไดระดับคุณภาพดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๙๖.๑๕  
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ข 
 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   โรงเรียนพระครูพิทยาคมไดดําเนินการบริหารอยางเปนระบบ  มีการวิเคราะห

สภาพแวดลอม วางแผนรวมกันกําหนดเปาหมายปรับวิสัยทัศน   กําหนดพันธกิจ  กลยุทธในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนานําขอมูลจากสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

โดยแบงการบริหารออกเปน ๕ ดาน คือ ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล   ดานบริหาร

ท่ัวไป และดานกิจการนักเรียน มีรองผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบงานท้ัง ๔ ดาน คณะกรรมการสถานศึกษา

ใหความรวมมือปรึกษาหารือและดําเนินการอยางเปนระบบ  มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาใชในการ

บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมในสวนท่ีขาดแคลนจากงบประมาณภาครัฐ เชน รั้วโรงเรียน การสรางโดม

อเนกประสงค และการปรับภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหโรงเรียน  นาดู  นาอยู  นาเรียน  

นอกจากนี้  โรงเรยีนพระครูพิทยาคมยังไดกําหนดรูปแบบกระบวนการ  การพัฒนาโรงเรยีนใน
รูปแบบ “HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL”  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

H : High Quality หมายถึง การพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ  คือ  พัฒนา โรงเรียน 
คุณภาพ  บคุลากรคุณภาพ  และนักเรยีนคุณภาพ 
  U : Understanding หมายถึง  การสรางความเขาใจ คือ สรางความเปนหนึ่งเดียว มีความ
รักสามัคคีกัน  และทํางานเปนทีม 
  G : Giving  หมายถึง  การให  คือ  การใหโอกาส  ใหความปลอดภัย  ใหความรักและ                   
ความหวงใยซ่ึงกันและกัน 
       N :  New Normal  หมายถึง  การสรางชีวีวิถีใหม คือ การรักษาสุขภาพในสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รับผิดชอบตอสังคม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน               
การดํารงชีวิตประจําวัน 
 



                                    รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาํปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

ค 
 

 
  A : All for Education and Education for All หมายถึง ทุกคนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคน  คือ  ทุกคนรวมวางแผน  รวมกันพัฒนา  และรวมกันแกไข   

จากการดําเนินงานการบริหารโรงเรียนโดยใช  HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL 
เปนรูปแบบ การบริหารท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางรอบดานท้ังระบบการบริหารจัดการ 
ระบบการจัดการเรียนรู ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร ระบบการสรางเครือขายกับทุกภาคสวน ตลอดจน
สรางจิตสํานึกในการชวยเหลือและใหบริการชุมชน โดยนํากระบวนการ PLC  มาใชในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษาท่ีวางไว โดยเปาหมายท่ีสําคัญเปนตัวชี้วัดความสําเร็จอยูท่ี
การสรางโรงเรียนคุณภาพประกอบไปดวย นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  โรงเรียนมี
คุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิดเปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง  เกิดผลการพัฒนาโดยสรางความรวมมือ
กับองคกร  หนวยงาน  ภายนอก เชน ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย   มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มหาวิทยาลยัศรีปทุม   
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย  ศูนยการศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย อบต.พระครู  รพ.สต.
พระครู  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนตน  ท้ังนี้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานกระบวนการบริหารและการ
จัดการท่ีเหมาะสมและยั่งยืน   
     
  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   โรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูจัก
ผูเรียนเปนรายบุคคลโดยใหผูเรียนทําโครงงาน ใบงาน ซ่ึงตองทําตามลําดับข้ันตอน มีการปรับปรุงงานและ
ผลงานมุงเนนใหผูเรียนมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต รักการทํางาน ทํางานเปนทีม ตามกรอบแนวทาง
หลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   มีการกําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ และเปาหมายในการจัดการ
เรียนรู จัดทําหลักสูตรระดับรายวิชา เครื่องมือประเมินผลใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูรวมท้ังประเมินผลการใชสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริมใหครูทําวิจัยใน 
ชั้นเรียน และเขารับการอบรม  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   
  จากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดสงผลใหนักเรียนมีผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในทุกระดับชั้น   ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ ของนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ย

รวมเพ่ิมข้ึน ๐.๙๙ คะแนน คิดเปนรอยละ ๒.๓๐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  และ

วิทยาศาสตร  ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึนในทุก

กลุมสาระการเรียนรู คิดเปน ๑.๙๒ คะแนน ลดลงเปนรอยละ ๗.๘๓   เม่ือเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET)  ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒ ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามท่ีโรงเรียนกําหนด  มีผล

การประเมินคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูเรียน ไดระดับคุณภาพดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๙๖.๑๕  และผลการ

ประเมินสมรรถนะสําคัญท้ัง ๕ ดาน ผูเรียนผานการประเมินโดยเฉลี่ยท้ัง ๕ ดาน คิดเปน ๙๔.๖๓   

 ผลจากการแขงขันชนะเลิศ การแขงขันกาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๐ ประจาํป 
๒๕๖๓ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จังหวัดกระบี่    ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การแขงขันรถวิ่งตามเสนจับความเร็ว (BRU Line Tracking  
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 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 
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Contest 2020) ประเภททีม    ไดรับรางวัลเหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร 
ในหัวขอ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหง
นวัตกรรม” ม.ตนและม.ปลาย   ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   ปการศึกษา 
๒๕๖๓  โรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมี
สวนรวมในการเรียนรูตามความถนัด และความสนใจดวยวิธีการท่ีหลากหลายผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง มีการบริหารจัดการเรียนรูเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดีรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลองกับบริบท
ของชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ   จึงสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนไดรับ
รางวัลเปนท่ีภาคภูมิใจ 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน   

1. เขารวมโครงการ KKU  Smart  Learning  กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรายวิชาคณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ตรงกับความตองการของเด็ก
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดการเรียนรูผานระบบสมารทโฟน และไดใชสื่อท่ีมีความทันสมัยนาสนใจ 

2. เขารวมโครงการโรงเรียนเครือขายวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ  โดยศูนยขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ในรายวิชาคณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร โดยไดรับการสนับสนุนในดานสื่อการสอนท่ีทันสมัย  เทคนิควิธีการสอนท่ีนาสนใจ 
 ๓. เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World  Class  Standard  School : WCSS)  เพ่ือจัด
กระบวนการบริหารจัดการใหเปนไปตามรูปแบบของโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 ๔. เขารวมโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษ  จังหวัดบุรีรัมย โดยจัดการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียนท่ีมีความแตกตางดานสติปญญาโดยมีการยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามแนวคิด  
No Child Left Behind (NCLB) “ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง” โดยไดรับการสนับสนุนดานสื่อการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็กเฉพาะกลุม 
 ๕. เขารวมโครงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ไดนําผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ใหมีทักษะการอาน  การเขียน  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ ๒W๓P ไดผานผล
การคัดเลือกการเสนอโครงการฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยดังกลาวในโครงการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 6. เขารวมเปนโรงเรียนเครือขาย ทางวิชาการดานการรับนักศึกษา “เครือขายวิชาการ  ประสาน
สัมพันธ  สรางสรรคสังคม” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ๗.  โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาท่ีสองโดยเปดสอนรายวิชาภาษาจีน สอนใหกับนักเรียน
ทุกคนในทุกระดับชั้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาท่ีสอง 

๘. เขารวมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project และ Service Based 
Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก ภายใตโครงการ “ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก” 
 ๙. เขารวมโครงการ  “สถานศึกษา ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาท สมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปนแบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” ภายใต 
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โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๐. เขารวมโครงการ  โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
 ๑๑. เขารวมโครงการ “โครงการ สวนสวย โรงเรียนงาม”เพ่ือพัฒนาสภาพบรรยากาศในโรงเรียนให
นาอยู  นาเรียน สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู   กับสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
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๑ 

สวนที ่๑  
ขอมลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 

๑.๑ ขอมลูพืน้ฐานทัว่ไปของสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตั้งอยูเลขท่ี ๕๒  หมูท่ี  ๑๐ ถนนบุรีรัมย - พุทไธสง 
ตําบลพระครู  อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย รหัสไปรษณีย  ๓๑๐๐๐  โทรศัพท  ๐ – ๔๔๖๖ – ๖๑๒๒  
โทรสาร  ๐ – ๔๔๖๖ – ๖๑๒๓   e-mail - website  www.prakru.ac.th  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบุรีรัมย เปดสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  มีเนื้อท่ี  ๘๙  ไร ๓  งาน  
๕๔   ตารางวา  เขตพ้ืนท่ีบริการ  ๒ ตําบล  ๒๙ หมูบาน  คือตําบลพระครู  จํานวน  ๑๓ หมูบาน  ๖ โรงเรียน และ
ตําบล ถลุงเหล็ก  จํานวน  ๑๖ หมูบาน   ๕ โรงเรียน  
 

ขอมลูดานการบรหิาร 
  ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล  โทรศัพท  ๐๖-๓๓๖๙-๙๑๕๖                          
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ป.บัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้  ตั้งแต  
วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  จนถึงปจจุบัน  เปนเวลา  ๑  ป  ๕ เดือน  ๓  วัน 
 

๑.๒ ขอมลูโครงสรางการบรหิารของสถานศึกษา 

 ๑) การบรหิารจดัการศกึษา 

   โรงเรียนพระครูพิทยาคม แบงโครงสรางการบริหารงานเปน  ๕  ดาน  ไดแก ดานการบริหาร
วิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการบริหารท่ัวไป  และดานกิจการนักเรียน
ผูบริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบแบบมีสวน   
  
 

โครงสรางการบรหิารงานโรงเรยีนพระครูพิทยาคม 
      

 

              

  

    

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผูอาํนวยการโรงเรยีน 

รองผูอาํนวยการโรงเรยีน 

ดานการบรหิารวชิาการ ดานการบรหิารงบประมาณ ดานการบรหิารงานบคุคล ดานการบรหิารทัว่ไป ดานกจิการนกัเรยีน 

http://www.prakru.ac.th/
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๒ 

 ๒) วสิยัทศัน พนัธกจิ เปาหมาย อตัลักษณ และเอกลกัษณของสถานศึกษา 
 วสิยัทัศน 
  โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุง
พัฒนาสูคุณภาพระดับสากล  บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 พันธกิจ 
  ๑.  จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

  ๒.  พัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  
  ๓.  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเนนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๔.  จัดสภาพแวดลอม  แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ิน นวัตกรรม และเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  
  ๕.  บริหารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.  พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะตามสายงาน  

  ๗.  ประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และชุมชนอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

  ๘.  สงเสรมิ  สนับสนุน  การอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมทองถ่ิน  

 เปาประสงค  
  ๑. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

๒. นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอัตราสวนรอยละ  
๖๐ : ๔๐ 

๓. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศท่ีเปนสากลอยางนอย  ๑  ภาษา 
๕. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๖. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๗. โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูของชุมชน  และอนุรักษภูมิปญญาของทองถ่ิน 
๘. ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
๙. โรงเรียนใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการศึกษา 

  อัตลักษณของสถานศกึษา 
   โรงเรียนนาอยู  ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ 

  เอกลกัษณของสถานศึกษา   
   วัฒนธรรมดี  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม  นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๓ 

๑.๓ ขอมลูครแูละบุคลากรของสถานศกึษา /วฒุิการศึกษา 

๑) จํานวนบุคลากร  

บุคลากร ผูบรหิาร ครผููสอน พนกังาน
ราชการ 

ครธูรุการ ครอูัตราจาง เจาหนาที่อืน่ๆ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓  ๑ ๔๗ ๓ ๑ ๒ ๑ 

 ๒) วฒุิการศกึษาสงูสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

๔๔%

๒%

๕๔%

ปการศกึษา ๒๕๖๓

ปริญญาโท 

ป.บัณฑิต

ปริญญาตรี
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๔ 

๓) จํานวนบุคลากรจาํแนกตามตาํแหนง  เพศ  ระดบัการศกึษา  ประสบการณการสอน แยกตามกลุมสาระ
การเรยีนรู 

ท่ี ชื่อ - นามสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตาํแหนง/ 

วทิยฐานะ 
วฒุ ิ วชิาเอก สอนวชิา 

จาํนวนครั้ง/ 

ชัว่โมงที่ไดรบั 

 
๑ นายสญัญา  บุณยพงศพิกุล   ๔๘ ๒๕ คศ.๓ ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา - - 

กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

๒ นางวณิชชา มีแกว ๔๙ ๒๖ คศ.๓ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา เคมี ๒๐ 

๓ นายสุพจน  มีแกว ๕๐ ๒๖ คศ.๓ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา ชีววิทยา ๒๐ 

๔ นายอาทิตย  ปะสีสะเตลัง ๔๗ ๒๕ คศ.๓ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา ฟสิกส ๒๐ 

๕ นางภิญญดา จงออนกลาง ๕๓ ๒๘ คศ.๓ กศ.ม. วิทยาศาสตรศึกษา ชีววิทยา ๒๐ 

๖ นางวาริศา พิสิฐพรปติกุล ๕๓ ๒๙ คศ.๓ วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ๒๐ 

๗ นางประไพ  ศริคิรินทร ๔๘ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา คอมพิวเตอร ๒๐ 

๘ นางนวรัตน   ปกการะเน ๔๓ ๒๐ คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ฟสิกส ๒๐ 

๙ นายอิทธิพล ดาบรัมย ๔๒ ๑๒ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ฟสิกส ๒๐ 

๑๐ นายอนุพงษ  รังษีสันติวานนท ๔๒ ๑๘ คศ.๓ ศษ.ม บริหารการศึกษา เคมี ๒๐ 

๑๑ นางธนาภรณ  มีสิริ ๓๐ ๖ คศ.๒ ค.ม บริหารการศึกษา เคมี ๒๐ 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

๑๒ นางพมิพสุภา รักษสกุลโทอ้ึน ๕๒ ๒๙ คศ.๓ ค.ม. หลักสูตรและการสอน อังกฤษ,ฝรั่งเศส ๒๐ 

๑๓ นางณัฐริณีย ฤทธิรักษมุสิก ๕๙ ๓๓ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา อังกฤษ ๒๐ 

๑๔ นางสิตานนัท  คีรี   ๔๖ ๒๐ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ๒๐ 

๑๕ นางเพ็ญพร จันทรละมุนมา ๓๖ ๑๒ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ๒๐ 

๑๖ นายอัศวิน อัครศรีวร ๓๖ ๖ คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ๒๐ 

๑๗ นางสาวดาลกิา   มะณู ๒๙ ๒ ครูผูชวย 
 
  
 

ศศ.บ. ภาษาจีนแสะการสื่อสาร ภาษาจนี ๒๐ 

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
๑๘ นางกัญญนันทน สัมมาทรัพย ๕๓ ๒๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ 

๑๙ นางสาวสุนันทา  บึงจันทร ๔๙ ๖ คศ.๒ พธ.ม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย ๒๐ 

๒๐ นายสัญญา เสนาพันธ ๔๓ ๑๘ คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ๒๐ 

๒๑ นางสาวนงลักษณ ปะจันทะสี ๓๑ ๘ คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ 

๒๒ นางสาวอินทุอร  จริยากุลวงศ ๓๒ ๖ คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ 

๒๓ นางสาวจุฑารตัน  นิจจิ้งหรีด ๒๖ ๒ คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ 
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๕ 

ที ่ ซื่อ - นามสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตําแหนง/ 
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิาเอก สอนวชิา 
ชัว่โมงที่ไดรบั

การพฒันา 

กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษาฯ 

๒๔ นายทวชีัย เลไธสง ๕๘ ๒๘ คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน สังคม  ๒๐ 

๒๕ นางวนันา เลไธสง ๕๓ ๒๙ คศ.๓ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว สังคม  ๒๐ 

๒๖ นางฐิตาภา อรุณศริริภูมิ ๕๖ ๒๙ คศ.๓ ค.ม. หลักสูตรและการสอน สังคม   ๒๐ 

๒๗ นางอนงศรี รักษาสุวรรณ   ๕๓ ๒๖ คศ.๓ ค.บ. ลังคมศึกษา สังคม   ๒๐ 

๒๘ นางพรทพิย  พุทไธวัฒน ๕๒ ๒๖ คศ.๓ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สังคม   ๒๐ 

๒๙ นางศิวารมณ เรืองไกล ๕๘ ๓๔ คศ.๓ กศ.บ. ลังคมศึกษา สังคม   ๒๐ 

๓๐ นายธวชัชัย รักพรา ๓๖ ๕ คศ.๑ กศ.ม. การบริหารการศึกษา สังคม   ๒๐ 

๓๑ นายสวุิศิษฐ  ดีรบรัมย     ๓๕ ๕ คศ.๑ ร.บ. การเมืองการปกครอง สังคม   ๒๐ 

กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร 

๓๒ นางอังคณา ชตุินิรันดร ๕๖ ๓๓ คศ.๓ บธ.บ. การบัญชี คณิตศาสตร ๒๐ 

๓๓ นางกิตติมา สขุสงัข ๔๗ ๒๕ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ๒๐ 

๓๔ นางลลิตา คําผิว ๔๒ ๑๗ คศ.๓ กศ.ม. เศรษฐศาสตรธุรกิจ คณิตศาสตร ๒๐ 

๓๕ นางสาวพจนี อพรรัมย ๕๓ ๓๑ คศ.๓ กศ.ม. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ๒๐ 

๓๖ นางสาวปภาวรินทร   อินทรพิทักษ ๔๓ ๑๒ คศ.๓ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา คณิตศาสตร ๒๐ 

๓๗ นางสุภาพร  ศรีคํา ๔๕ ๒๓ คศ.๓ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร ๒๐ 

๓๘ นายมนตรี  ศรีกุลนวา ๓๐ ๖ คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ๒๐ 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ         

๓๙ นางโสภิดา ฉิมจารย ๕๑ ๒๖ คศ.๓ ค.บ. คหกรรมศาสตร การงาน/คหกรรม ๒๐ 

๔๐ นางสุขจิต เบนเนทท ๕๙ ๓๘ คศ.๓ ศศ.บ. โภชนาการชุมชน การงาน/คหกรรม ๒๐ 

๔๑ นายนฤทธิกร จันทรนิ้ว ๓๑ ๒ ค.ศ.๑ 
 

  

 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา    เกษตร ๒๐ 

กลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ 

๔๒ นางสมาภรณ   ดวงฤทธิ ์ ๔๒ ๑๘ คศ.๓ ศป.บ. ดนตรีไทย ดนตรีไทย ม. ๒๐ 

๔๓ นางสุพรรณ  เหมือนถนอม ๖๐ ๓๘ คศ.๓ ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ  ๒๐ 

๔๔ นายยงยุทธ  การินทร ๒๘  ๒ ค.ศ.๒ 
 
  
 

ศษ.ม. ดนตรีศึกษา ดนตรีสากล  ๒๐ 

๔๕ นายอรรถพล จันศรีละมัย ๒๘  ๒ ค.ศ.๑ 
 
  

 

ค.บ. นาฏศิลป นาฏศิลป  ๒๐ 

๔๖ นายมารุต   รัตนปลื้ม ๒๘  ๒ ค.ศ.๑ 
 

  
 

ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ  ๒๐ 
 

 
 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๖ 

ที ่           ชือ่ - นามสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตาํแหนง/ 
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิาเอก สอนวชิา 
ชัว่โมงที่
ไดรบัการ

 กลุมสาระการเรยีนรูสขุศกึษาและพลศึกษา 

๔๗ นายชัยณรงค   คีร ี ๕๔ ๒๘ คศ.๓ ศศ.ม. พลศึกษา พละ /สุข
ึ  

๒๐ 

๔๘ นายกษิดิ์เดช  แกววนั ๓๘ ๑๔ คศ.๑ กศ.บ. พลศึกษา พละ /สุข
ึ  

๒๐ 

 

ครอูัตราจาง 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ อาย ุ
ประสบการณ

สอน 

 

วฒุ ิ วชิาเอก 
สอนวชิา 

จางดวยเงิน 

๑ นางนิศากร วสุธารัฐ ๔๓ ๑๖ ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป การงานอาชีพ สพฐ. 

๒ นางสาวรัศมี สุขผดุง ๓๙ ๑๔ วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร สพฐ. 

๓ นางพรพรรณ สมัคคา ๓๕ ๑๑ วท.บ. วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร โรงเรียน 

๔ นางสาวรุงตะวัน บุงทอง ๒๘ ๓ ศศ.บ. ภาษาจีนและการสื่อสาร ภาษาจีน  โรงเรียน 

๕ นางสาวฐิติพร  พวงเพชร ๒๕ ๑ ค.บ. เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร ธุรการ สพฐ. 

๖ นายกิตติพงษ  ภูพันนา ๓๐ ๑ ค.บ. พลศึกษา พละ /สุขศึกษา สพฐ. 

บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ - นามสกลุ อาย ุ ประสบการณสอน วฒุ ิ วชิาเอก ฝายงาน 

๑ นางสาววิมล  เดยังรัมย ๓๔ - บช.บ. การบัญชี บริหารงบประมาณ 

 

๔) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน  
ในแตละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ ๐.๐๐ 
๒. ภาษาไทย ๕ ๑๔.๒๐ 
๓. คณิตศาสตร ๗ ๑๔.๙๐ 
๔. วิทยาศาสตร ๑๓ ๑๖.๕๐ 
๕. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘ ๑๗.๙๐ 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒๐.๗๐ 
๗. ศิลปะ ๕ ๑๕.๒๐ 
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔ ๑๓.๐๐ 
๙. ภาษาตางประเทศ ๗ ๑๙.๒๐ 

รวม ๕๓ ๑๕.๕๐ 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๗ 

๑.๔  ขอมูลนักเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 
 ๑) จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๓  รวม  ๗๕๓ คน 

ระดับช้ัน 
เรียน 

 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

รวม 
ท้ังหมด 

จํานวน
หอง 

 
๕ ๕ ๔ ๑๔ ๕ ๓ ๔ ๑๒ ๒๖ 

เพศ ชาย ๖๕ ๘๒ ๕๕ ๒๐๒ ๕๒ ๓๖ ๔๗ ๑๓๕ ๓๓๗ 
หญิง ๘๑ ๘๗ ๗๕ ๒๔๓ ๗๔ ๕๙ ๖๗ ๒๐๐ ๔๔๓ 

รวม  ๑๔๖ ๑๖๙ ๑๓๐ ๔๔๕ ๑๒๖ ๙๕ ๑๑๔ ๓๓๕ ๗๘๐ 
เฉลี่ยตอ

หอง 
 

๓๐ ๓๔ ๓๓  ๒๖ ๓๒ ๒๙   

   หมายเหต ุขอมลู ณ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

 

 ๒) จํานวนนักเรียนปการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   
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จํานวนนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๘ 

๓) จํานวนนักเรยีนทีส่าํเรจ็การศกึษาปการศกึษา ๒๕๖๓   

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 

จํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จ 
การศึกษา 

จํานวนนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
คิดเปนรอยละ 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 130 65 50.00 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 114 107 93.86 
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ะ

ระดับชั้น

รอยละการจบของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6

กราฟแสดงรอยละการจบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓และ ๖ ปการศึกษา  256๓ 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๙ 

 ๔) ผลการประเมนิสมรรถนะสาํคญัของผูเรยีน  

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ๕  ดาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
                ๔.๑  ดานความสามารถในการส่ือสาร 

        

ระดับชั้น 

  
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จํานวน 

นักเรียน
ท้ังหมด 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัยธมศึกษาปท่ี ๑ 146 105 69.86 35 26.03 1 0.68 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี ๒ 169 130 75.15 31 20.12 4 2.37 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี ๓ 129 95 71.32 31 26.36 1 0.78 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี ๔ 126 95 76.98 24 17.46 2 1.59 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี ๕ 95 75 76.84 15 17.89 4 4.21 1 1.05 

มัยธมศึกษาปท่ี ๖ 114 80 68.42 33 30.70 1 0.88 0 0.00 

รวม 779 580 74.45 169 21.69 13 1.67 17 2.18 

รอยละ 100   74.5   21.7   1.67   2.18 

ระดับดีขึ้นไป ๗๔๙ ๙๖.๑๕  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถดานความสามารถในการสื่อสาร  ปการศึกษา  256๓ 
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                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๐ 

๔.๒  ดานความสามารถในการคิด 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น 

  
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จํานวน 

นักเรียน
ท้ังหมด 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัยธมศึกษาปท่ี ๑ 146 96 69.86 35 26.03 10 0.68 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี ๒ 169 110 75.15 40 20.12 15 2.37 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี ๓ 129 90 71.32 30 26.36 7 0.78 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี ๔ 126 95 76.98 24 17.46 2 1.59 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี ๕ 95 70 76.84 20 17.89 4 4.21 1 1.05 

มัยธมศึกษาปท่ี ๖ 114 75 68.42 37 30.70 2 0.88 0 0.00 

รวม 779 536 68.81 186 23.88 40 5.13 17 2.18 

รอยละ 100   68.8   23.9   5.13   2.18 

ระดับดีขึ้นไป ๗๒๒ ๙๒.๖๘  

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถดานความสามารถในการคิด  ปการศึกษา  256๓ 
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                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๑ 

๔.๓  ดานความสามารถในการแกปญหา 

ระดับชั้น 

  
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จํานวน 

นักเรียน
ท้ังหมด 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัยธมศึกษาปท่ี ๑ 146 93 69.86 40 26.03 8 0.68 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี ๒ 169 110 75.15 43 20.12 12 2.37 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี ๓ 129 95 71.32 30 26.36 2 0.78 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี ๔ 126 80 76.98 35 17.46 6 1.59 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี ๕ 95 70 76.84 20 17.89 4 4.21 1 1.05 

มัยธมศึกษาปท่ี ๖ 114 80 68.42 33 30.70 1 0.88 0 0.00 

รวม 779 528 67.78 201 25.80 33 4.24 17 2.18 

รอยละ 100   67.8   25.8   4.24   2.18 

ระดับดีขึ้นไป ๗๒๙ ๙๓.๕๘  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถดานความสามารถในการแกปญหา  ปการศึกษา  256๓ 
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ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๒ 

๔.๔  ดานความสารถในการใชทักษะชีวิต 

ระดับชั้น 

  
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จํานวน 

นักเรียน
ท้ังหมด 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัยธมศึกษาปท่ี ๑ 146 102 69.86 34 26.03 5 0.68 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี ๒ 169 127 75.15 34 20.12 4 2.37 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี ๓ 129 91 71.32 30 26.36 6 0.78 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี ๔ 126 97 76.98 21 17.46 3 1.59 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี ๕ 95 73 76.84 16 17.89 5 4.21 1 1.05 

มัยธมศึกษาปท่ี ๖ 114 78 68.42 34 30.70 2 0.88 0 0.00 

รวม 779 568 72.91 169 21.69 25 3.21 17 2.18 

รอยละ 100   72.9   21.7   3.21   2.18 

ระดับดีขึ้นไป ๗๓๗ ๙๔.๖๑  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถดานความสามารถในการใชทักษะชีวิต  ปการศึกษา  256๓ 
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ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๓ 

๔.๕  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

ระดับชั้น 

  
จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จํานวน 

นักเรียน
ท้ังหมด 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

มัยธมศึกษาปท่ี ๑ 146 110 69.86 30 26.03 1 0.68 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี ๒ 169 132 75.15 29 20.12 4 2.37 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี ๓ 129 100 71.32 26 26.36 1 0.78 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี ๔ 126 100 76.98 19 17.46 2 1.59 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี ๕ 95 80 76.84 10 17.89 4 4.21 1 1.05 

มัยธมศึกษาปท่ี ๖ 114 95 68.42 18 30.70 1 0.88 0 0.00 

รวม 779 617 79.20 132 16.94 13 1.67 17 2.18 

รอยละ 100   79.2   16.9   1.67   2.18 

ระดับดีขึ้นไป ๗๔๙ ๙๖.๑๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถดานความสามารถในการใชเทคโนโลยี  ปการศึกษา  256๓ 
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ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๔ 

ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  ๕  ดาน 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

          

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ท้ังหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

๑.  ดานความสามารถในการสื่อสาร 779 580 74.45 169 21.69 13 1.67 17 2.18 

๒.  ดานความสามารถในการคิด 779 536 68.81 186 23.88 40 5.13 17 2.18 

๓.  ดานความสามารถในการแกปญหา 779 528 67.78 201 25.80 33 4.24 17 2.18 

๔.  ดานความสารถในการใชทักษะชีวติ 779 568 72.91 169 21.69 25 3.21 17 2.18 

๕.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 779 617 79.20 132 16.94 13 1.67 17 2.18 

รวม 3895 2829 72.63 857 22.00 124 3.18 85 2.18 

รอยละ 100   72.63   22.00   3.18   2.18 

ระดับดีข้ึนไป 3686 ๙๔.๖๓  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  5  ดาน  ปการศึกษา  256๓ 
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กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะท้ัง 5  ดาน
ปการศึกษา 2563

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๕ 

   ๕) ผลการประเมนิดานคุณลกัษณะอนัพึงประสงค 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

          

ระดับชั้น 

  จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
จํานวน (คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

นักเรียนท้ังหมด ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

มัยธมศึกษาปท่ี ๑ 146 102 69.86 38 26.03 1 0.68 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี ๒ 169 127 75.15 34 20.12 4 2.37 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี ๓ 129 92 71.32 34 26.36 1 0.78 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี ๔ 126 97 76.98 22 17.46 2 1.59 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี ๕ 95 73 76.84 17 17.89 4 4.21 1 1.05 

มัยธมศึกษาปท่ี ๖ 114 78 68.42 35 30.70 1 0.88 0 0.00 

รวม 779 569 73.04 180 23.11 13 1.67 17 2.18 

รอยละ 100.00   73.04   23.11   1.67   2.18 

ระดับดีขึ้นไป 749 ๙๖.๑๕  
 

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค  ปการศึกษา  256๓ 
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กราฟแสดงผลการประเ มิน คุณลักษณะอันพึ งประสงค
ปการศึกษา ๒๕๖๓

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๖ 

 

๑.๕  ขอมลูหลักสตูรทีจ่ดัการเรยีนการสอน 

 ๑) หลักสตูรทีจ่ดัการเรยีนการสอน ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน (ม.๑ – ม.๓) 

 

 

   

 

 

 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก.

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5

ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5

ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5 ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5 ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5 ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5 ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5 ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5

ว21103 การออกแบบและ 0.5 ว21104 วิทยาการคํานวณ 1 0.5 ว22103 การออกแบบและเท  0.5 ว22104 วิทยาการคํานวณ 2 0.5 ว23103 การออกแบบและเท  0.5 ว23104 วิทยาการคํานวณ 3 0.5

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 ส22101 สังคมศึกษา 3 1.5 ส22103 สังคมศึกษา 4 1.5 ส23101 สังคมศึกษา 5 1.5 ส23103 สังคมศึกษา 6 1.5

ส21103 ประวัติศาสตร 1 0.5 ส21104 ประวัติศาสตร 2 0.5 ส22103 ประวัติศาสตร 3 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร 4 0.5 ส23103 ประวัติศาสตร 5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 พ21102 สุขศึกษา 2 0.5 พ22101 สุขศึกษา 3 0.5 พ22102 สุขศึกษา 4 0.5 พ23101 สุขศึกษา 5 0.5 พ23102 สุขศึกษา 6 0.5

พ21103 พลศึกษา 1 0.5 พ21104 พลศึกษา 2 0.5 พ22103 พลศึกษา 3 0.5 พ22104 พลศึกษา 4 0.5 พ23103 พลศึกษา 5 0.5 พ23104 พลศึกษา 6 0.5

ศ21101 ทัศนศิลป 1 0.5 ศ21102 ทัสนศิลป 2 0.5 ศ22101 ทัศนศิลป 3 0.5 ศ22102 ทัศนศิลป 4 0.5 ศ23101 ทัศนศิลป 5 0.5 ศ23102 ทัศนศิลป 6 0.5

ศ21103 ดนตร-ีนาฎศิลป 1 0.5 ศ21104 ดนตร-ีนาฎศิลป 2 0.5 ศ22103 ดนตรี-นาฎศิลป 3 0.5 ศ22104 ดนตรี-นาฎศิลป 4 0.5 ศ23103 ดนตรี-นาฏศิลป 5 0.5 ศ23104 ดนตรี-นาฏศิลป 6 0.5

ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5 ง21102 การงานอาชีพฯ 2 0.5 ง22101 การงานอาชีพ 3 0.5 ง22102 การงานอาชีพฯ 4 0.5 ง23101 การงานอาชีพ 5 0.5 ง23102 การงานอาชีพ 6 0.5

อ21101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1.5

11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก.

ส21201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ส21202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ส22201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ส22202 หนาที่พลเมือง 4 0.5 ส23201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ส23202 หนาที่พลเมือง 6 0.5

ศ21211 การวาดภาดอกไม 0.5 จ21202 ภาษาจีน 2 0.5 ว22287 การสรางเวปเพจ 0.5 ว22293 โปรแกรมกราฟก 0.5 ส23221 กฎหมายนารู 0.5 ส23211 เศรษฐศาสตรตรอบ 0.5

ว21284 เทคโนโลยีสารสนเท1.0 ว21283 การสรางหนังสืออิเล็คท 0.5 จ22201 ภาษาจีน 3 0.5 จ22202 ภาษาจีน 4 0.5 ว23203 โครงงาน 0.5 จ23202 ภาษาจีน 6 0.5

จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 ศ21206 การเขียนลายเสน ม.1/1 I22201 การศึกษาคนควาและ 1.0 I22202 การสื่อสารและ 1.0 ศ23227 ทฤษฎีดนตรี 0.5 ศ23203 นาฎศิลปสรางสรรค 1.0

ศ21265 นาฎศิลปสรางสรรค 1 ม.1/2 สรางองคความรู IS1 การนําเสนอ IS2 จ23201 ภาษาจีน 5 0.5

ศ 21212 การวาดภาพดอกไม 2  ม.

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

1.0

รวม

กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนตสุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนตสุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนตสุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต

รวม รวม รวม รวม รวม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ

*กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวม รวม รวม รวม รวม รวม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ภาคเรียนที่ 2

รวม รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รวม รวม รวม

โครงสรางหลักสูตรชั้นปหลักสูตรโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปที่  1 - 3   (2564 - 2566)  

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   (  ปการศึกษา 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2   (  ปการศึกษา 2565) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   (  ปการศึกษา 2566)



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๗ 

 ๒) หลักสตูรทีจ่ดัการเรยีนการสอน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) 

  แผนการเรยีนวทิย-คณิต 

 

 

 

 

 

 

 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก.

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตรชีวภาพ2 1.0 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.0 ว32104 วิทยาศาสตรกายภาพ2 1.0 ว33106 วิทยาศาสตร โลก อวกาศ

 

1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0

ว31107 การออกแบบเทคเทคโนโลยี 1 0.5 ว31108 วิทยาการคํานวณ 0.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร โลก 

 

1.0 ว33109 เทคโนโลยี 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพล

 

0.5 ศ33101 นาฏศิลป 1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 ง33101 การงานอาชีพ 2 0.5 4.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป 2 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก.

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 ค33202 คณิตศาสตรเพิ่ม 2.5

8.0 8.0 ส33202 หนาที่พลเมือง 4 0.5

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 6.5 8.0 6.0 ว31205 ฟสิกส 5 1.0

ค31201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2.5 ค31202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2.5 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. ว31225 เคมี 5 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อ 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 ค32201 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2.5 ค32202 คณิตศาสตรเพิ่มเติม 2.5 ค33201 คณิตศาสตรเพิ่ม 2.5 ว31245 ชีววิทยา 5 1.0

ว31201 ฟสิกส 1 1.5 ว31202 ฟสิกส 2 1.5 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสา  0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5

ว31221 เคมี 1 1.5 ว31222 เคมี 2 1.5 ส32201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ส32202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ส33201 หนาที่พลเมือง 3 0.5

ว31241 ชีววิทยา 1 1.5 ว31242 ชีววิทยา 2 1.5 ว31203 ฟสิกส 3 1.5 ว31204 ฟสิกส 4 1.0 ว31205 ฟสิกส 5 1.0

ว31223 เคมี 3 1.5 ว31224 เคมี 4 1.0 ว31225 เคมี 5 1.0

ว31243 ชีววิทยา 3 1.5 ว31244 ชีววิทยา 4 1.0 ว31245 ชีววิทยา 5 1.0

I32201 การศึกษาคนควาและ 1.0 I32202 การสื่อสารและ 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5

สรางองคความรู IS1 การนําเสนอ IS2 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0

ง33218 โครงานอาชีพ 1 1.5 6.0

9.0 7.5 9.5 12.0

15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4

รวม รวม

รวม

รวม รวม รวม

ภาคเรียนที่2

โครงสรางหลักสูตรชั้นปหลักสูตรโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 - 6   (2564 - 2566)   แผนการเรียน วิทย – คณิตฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   (  ปการศึกษา 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   (  ปการศึกษา 2565) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   (  ปการศึกษา 2566)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

*กิจกรรมชุมนุม

* กิจกรรมแนะแนว
*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.
* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

*กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม
* กิจกรรมเพื่อสังคมและ

รวม รวม รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯสวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด

รวม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ
*กิจกรรมชุมนุม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ
*กิจกรรมชุมนุม

รวมรวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๘ 

 แผนการเรยีนวทิย-ภาษา 

 

 

 

 

 

 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก.

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตรชีวภาพ2 1.0 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.0 ว32104 วิทยาศาสตรกายภาพ2 1.0 ว33106 วิทยาศาสตร โลก อวกาศ

 

1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0

ว31107 การออกแบบเทคเทคโนโลยี 1 0.5 ว31108 วิทยาการคํานวณ 0.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร โลก 

 

1.0 ว33109 เทคโนโลยี 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพล

 

0.5 ศ33101 นาฏศิลป 1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 ง33101 การงานอาชีพ 2 0.5 4.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป 2 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก.

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส  0.5

8.0 8.0 ส33202 หนาที่พลเมือง 4 0.5

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 6.5 8.0 6.0 ง33202 ภาษาจีน 6 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อ 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. อ33222 ภาษาจีนเพื่อการ 1.0

ว31251 โลก ดาราศาสตร 1.0 ว32153 พลังงานทดแทน 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ  0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ  0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส  0.5 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อ

 

1.0

ว31254 สสารรอบตัว 1 1.0 ว31255 สสารรอบตัว 2 1.0 ส32201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ส32202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ส33201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ง33219 โครงานอาชีพ 2 0.5

จ ภาษาจีน 1 1.0 จ31204 ภาษาจีนเพื่อการ 1.0 ว31252 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 2 1.0 ว32157 วิทยาศาสตรกับการ 1.0 ว33158 วิทยาศาสตรกับการ 1.0

ง ชางอาหารไทย 1 1.0 ศ31204 การเขียนภาพทิวทัศน 1.0 ว32156 ไฟฟา 1.0 I32202 การสื่อสารและ 1.0 ง33201 ภาษาจีน 5 1.0

อ ภาษาอังกฤษ 1.0 ศ31265 นาฎศิลปสรางสรรค 1 1.0 I32201 การศึกษาคนควาและ 1.0 การนําเสนอ IS2 อ33221 ภาษาจีนเพื่อการ 1.0

ง31234 การปลูกพืช 1.0 ว31281
การใชคอมพิวเตอร

เบื้องตน
1.0 สรางองคความรู IS1 ง32202 ภาษาจีน 4 1.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

 

1.0

ว31285 โปรแกรมเบื้องตน 1.0 ง31275 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 1.0 ง32201 ภาษาจีน 3 1.0 อ32222 ภาษาจีนเพื่อการ 1.0 ว30288 หลักการเขียนโปรแกรม 1.0

อ32221 ภาษาจีนเพื่อการ 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อ

 

1.0 ง30205 การผลิตเครื่องดื่ม 1 1.0

อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่อ

 

1.0 ว32293 โปรแกรมกราฟก 0.5 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0

ว32294 การสรางเวปไซต 1.0 ง32237 การขยายพันธพืช 1.0 ง33218 โครงานอาชีพ 1 1.5

ง32235 การปลูกไมประดับ 1.0 4.5

7.5 7.5 9.0 7.5 9.5 9.0

15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4

โครงสรางหลักสูตรชั้นปหลักสูตรโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 - 6   (2564 - 2566)  แผนการเรียนวิทย – ภาษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   (  ปการศึกษา 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   (  ปการศึกษา 2565) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   (  ปการศึกษา 2566)

ภาคเรียนที่2

รวม

รวม รวม

รวม รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.
* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ

*กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ

รวม

กิจกรรมคุณธรรมฯสวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด

รวม รวม รวม รวม รวม



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๑๙ 

แผนการเรยีนวทิย-กีฬา 

 

 

 

 

 

 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก.

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตรชีวภาพ2 1.0 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.0 ว32104 วิทยาศาสตรกายภาพ2 1.0 ว33106 วิทยาศาสตร โลก อวกาศ

 

1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0

ว31107 การออกแบบเทคเทคโนโลยี 1 0.5 ว31108 วิทยาการคํานวณ 0.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร โลก 

 

1.0 ว33109 เทคโนโลยี 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพล

 

0.5 ศ33101 นาฏศิลป 1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 ง33101 การงานอาชีพ 2 0.5 4.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป 2 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก.

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ  0.5

8.0 8.0 ส33202 หนาที่พลเมือง 4 0.5

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 6.5 8.0 6.0 พ30215 ลีลาศ 2 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อ 0.5 ว31252 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ 2 1.0 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. พ30209 ตะกรอ 1.0

ว31251 โลก ดาราศาสตร 1.0 ว31255 สสารรอบตัว 2 1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ  0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ  0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส  0.5 พ30206 เปตอง 1.0

ว31254 สสารรอบตัว 1 1.0 พ31202 กายวิภาคศาสตรและ

ี ิ  
1.0 ส32201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ส32202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ส33201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ง33219 โครงานอาชีพ 2 0.5

พ31203 เซปคตะกรอ 1 1.0 พ31204 เซปคตะกรอ 2 1.0 ว32153 โลก ดาราศาสตรและ

 

1.0 ว32157 วิทยาศาสตรกับการ 1.0 ว33158 วิทยาศาสตรกับการ 1.0

พ31207 ฟุตซอล 1 1.0 พ31208 ฟุตซอล 2 1.0 ว32156 ไฟฟา 1.0 I32202 การสื่อสารและ 1.0 พ30202 ลีลาศ 1 1.0

พ31201 กายวิภาคศาสตรและส   1.0 ว31281 เบื้องตน 1.0 I32201 การศึกษาคนควาและ 1.0 การนําเสนอ IS2 พ30201 แบดมินตัน 1.0

ง31234 การปลูกพืช 1.0 ง31238 การเกษตรเพื่อการประกอบ 1.5 สรางองคความรู IS1 พ30217 มวยสากล 2 1.0 พ30214 อนามัยและความ 1.0

ว31285 โปรแกรมเบื้องตน 1.0 พ30204 มวยสากล 1 1.0 พ30216 แฮนดบอล 2 1.0 ว30288 หลักการเขียนโปรแกรม 1.0

พ30203 แฮนดบอล 1 1.0 พ30220 ฟุตซอล 2 1.0 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0

พ30213 ฟุตซอล 1 1.0 ว32293 โปรแกรมกราฟก 0.5 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1.0

ว32294 การสรางเวปไซต 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อ 1.0 ง33213 โครงานอาชีพ 1 1.5

ง32235 การปลูกไมประดับ 1.0 4.5

7.5 7.5 9.0 7.5 9.5 9.0

15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4

โครงสรางหลักสูตรชั้นปหลักสูตรโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 - 6   (2564 - 2566)  แผนการเรียน วิทย - พลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   (  ปการศึกษา 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   (  ปการศึกษา 2565) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   (  ปการศึกษา 2566)

ภาคเรียนที่2

รวม

รวม รวม

รวม รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ

*กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ

รวม

กิจกรรมคุณธรรมฯสวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด

รวม รวม รวม รวม รวม



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๒๐ 

แผนการเรยีนวทิย-ศิลปะ  ดนตร ี นาฏศลิป 

 

 

 

 

 

 

รหัส รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก. รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน นก.

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0

ค31101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตรพื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตรพื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตรพื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตรชีวภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตรชีวภาพ2 1.0 ว32103 วิทยาศาสตรกายภาพ 1 1.0 ว32104 วิทยาศาสตรกายภาพ2 1.0 ว33106 วิทยาศาสตร โลก อวกาศ

 

1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0

ว31107 การออกแบบเทคเทคโนโลยี 1 0.5 ว31108 วิทยาการคํานวณ 0.5 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร โลก 

 

1.0 ว33109 เทคโนโลยี 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 ง33102 การงานอาชีพ 3 0.5

ส31103 ประวัติศาสตร 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 พ32102 สุขศึกษาและพล

 

0.5 ศ33101 นาฏศิลป 1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป 2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา

 

0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 ง33101 การงานอาชีพ 2 0.5 4.5

ศ31101 ทัศนศิลป 1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป 2 0.5 ง32101 การงานอาชีพ 1 0.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก.

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 0.5

8.0 8.0 ส33202 หนาที่พลเมือง 4 0.5

รหัสวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. 6.5 8.0 6.0 ศ31271 การแสดงละคร 2 1.0

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

 

0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส  0.5 รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหัส รายวิชาเพิ่มเติม นก. ศ33249 มโหรี 2 1.0

ว31251 โลก ดาราศาสตรและ

 

1.0 ว31252 โลก ดาราศาสตรและ

 

1.0 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ  0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ 0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส 0.5 ศ33219 การวาดภาพดอกไม 2 1.0

ว31254 สสารรอบตัว 1.0 ว31255 แรงและการเคลื่อนที่ 1.0 ส32201 หนาที่พลเมือง 1 0.5 ส32202 หนาที่พลเมือง 2 0.5 ส33201 หนาที่พลเมือง 3 0.5 ง33219 โครงานอาชีพ 2 0.5

ศ31250 สังคีตนิยม 1.0 ศ31232 ขับรองเพลงไทยสากล 1.0 ว32153 โลก ดาราศาสตรและ

 

1.0 ว32157 วิทยาศาสตรกับการ 1.0 ว33158 วิทยาศาสตรกับการ 1.0

ศ31272 การแสดงนาฎศิลป 1.0 ศ31263 นาฎศิลปปฎิบัติ 1.0 ว32156 ไฟฟา 1.0 I32202 การสื่อสารและ 1.0 ศ31270 การแสดงละคร 1 1.0

ศ31208 การเขียนลายเสน 1.0 ศ31203 การวาดเสน 1.0 I32201 การศึกษาคนควาและ 1.0 การนําเสนอ IS2 ศ33248 มโหรี 1 1.0

ว31285 โปรแกรมเบื้องตน 1.0 ว31290 โครงงานคอมพิวเตอร 1.0 สรางองคความรู IS1 ศ32217 การวาดภาพพืชสัตว 1.0 ศ33218 การวาดภาพดอกไม 1 1.0

ง31201 ชางอาหารไทย 1.0 ง31217 งานใบตอง 1.0 ศ32216 การวาดภาพพืชสัตว 1.0 ศ32234 การปฎิบัติเครื่อง 1.0 ว30288 หลักการเขียนโปรแกรม 1.0

ศ32233 การปฎิบัติเครื่องดนตรี 1.0 ศ32268 นาฎศิลปพื้นเมือง 2 1.0 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0

ศ31267 นาฎศิลปพื้นเมือง 1 1.0 ว32293 โปรแกรมกราฟก 0.5 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1.0

ว32294 การสรางเวปไซต 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่อ 1.0 ง33213 โครงานอาชีพ 1 1.5

ง32235 การปลูกไมประดับ 1.0 4.5

7.5 7.5 9.0 7.5 9.5 9.0

15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 10.5

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.
1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4

โครงสรางหลักสูตรชั้นปหลักสูตรโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปที่  4 - 6   (2564 - 2566)  แผนการเรียน วิทย - ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   (  ปการศึกษา 2564) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   (  ปการศึกษา 2565) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   (  ปการศึกษา 2566)

ภาคเรียนที่2

รวม

รวม รวม

รวม รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร รร.

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ

*กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม *กิจกรรมชุมนุม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ

รวม

กิจกรรมคุณธรรมฯสวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต กิจกรรมคุณธรรมฯ สวด

รวม รวม รวม รวม รวม



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๒๑ 

๑.๖  ขอมลูอาคารสถานที ่
 
            1) อาคาร/ บานพกัคร ู

ที ่ อาคาร จาํนวน 
1 อาคารเรียนแบบ 318 ล/30 1 หลัง 
2 อาคารเรียนแบบ 318 ล/ 30 (พิเศษ) 1 หลัง 
3 อาคารเรียนแบบ 108 ล 2 หลัง 
4 อาคารเรียนชั่วคราว แบบ ช.ค. 104/27 1 หลัง 
5 อาคารฝกงานแบบ  306 ล/27   1 หลัง 
6 อาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ)   1 หลัง 
7 โรงฝกงานแบบ  102/27 (คหกรรม/ชาง) 1 หลัง 
8 หอพักนักเรียนแบบ  35 คน   1 หลัง 
9 บานพักครูแบบ  203/27 3 หลัง 
10 บานพักครูแบบ  205/26 1 หลัง 

รวม  13 หลัง 
 

           2)  หองเรียน/ หองปฏบิตัิการ/ หองพิเศษ 
ที ่ อาคาร หองเรียน หองปฏบิตักิาร หองพเิศษ รวม 
1 อาคาร 1 (แบบ 108 ล) 6 1 3 10 
2 อาคาร 2 (แบบ 108 ล) 8 2 - 10 
3 อาคาร 3 (แบบ 318 ล/30) 11 4 7 22 
4 อาคาร 4 (แบบ 318 ล/30 พิเศษ) 12 - 9 21 
5 อาคาร 6 (อาคารฝกงานแบบ 306 ล) 4 4 - 8 
6 อาคารเรียนชั่วคราว (อาคาร ชค. 104/27) - 1 1 2 
7 โรงฝกงาน 102/27 - 2 - 2 

รวม 41 14 20 75 
 

           *หองพิเศษ หมายถึง หองท่ีใชบริหารงาน เชน หองกลุมสาระฯ หองกลุมงาน หองประชุม เปนตน 
 
            3) สถานที่ใชจดัการเรยีนการสอน 

ที ่ อาคาร จาํนวน 
1 หองเรียนและหองปฏิบัติการ 55 หอง 
2 สนามบาสเกตบอล   2 สนาม 
3 สนามอเนกประสงค   2 สนาม 
4 สนามฟุตบอล 1 สนาม 

          
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
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๒๒ 

 
   4) ขอมูลหองน้ําหองสวม 

ที ่ อาคาร คร ู
(หอง) 

นักเรยีนชาย 
(หอง) 

นักเรยีนหญงิ 
(หอง) 

รวม 

1 อาคาร 1 2 - - 2 
2 อาคาร 2 2 - - 2 
3 อาคาร 3 8 - - 8 
4 อาคาร 4 8 - - 8 
5 อาคาร 6 2 1 1 4 
6 อาคารเรียนชั่วคราว 1 1 - 2 
7 หองน้ําหองสวมนักเรียนแบบ 6 ท่ีนั่ง/ 27 - 15 15 30 
8 อาคารโรงอาหารหอประชุม 2 1 1 2 
9 โรงฝกงาน - - - - 

รวม 25 17 17 59 
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 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

 
๒๓ 

 

๑.๗ ขอมลูการใชแหลงเรยีนรูภายในและภายนอกโรงเรยีนปการศกึษา ๒๕๖๓ 
๑)  จาํนวนนักเรยีนทีใ่ชแหลงเรยีนรูภายในโรงเรยีนปการศกึษา  ๒๕๖๓ 

๒)  จาํนวนนักเรยีนทีใ่ชแหลงเรยีนรูภายนอกโรงเรยีนปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

จํานวนนกัเรยีนทีใ่ชแหลงเรยีนรูนอกโรงเรยีนปการศกึษา  ๒๕๖๓

สวนสัตวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จิม ทอมสัน ฟารม

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จ.ขอนแกน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

อุทยานแหงชาต ผาแตม จ.อุบลราชธานี

อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา
เพลาเพลิน

สวนนก บุรัรมย

อางเก็บน้ําหวยตลาด อ.ประโคนชัย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด
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ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

จํานวนนกัเรยีนทีใ่ชแหลงเรยีนรูในโรงเรยีนปการศกึษา  ๒๕๖๓

หองสมุด หองธนาคารโรงเรียน หองอาเซียน หองวิทยาศาสตร หองจริยธรรม หองสภานักเรียน

หองดนตรี หองพยาบาล หองเด็กพิเศษ หองดนตรี หองนาฏศิลป หองคอมพิวเตอร



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
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๒๔ 

๑.๘  ขอมลูคาเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET)ปการศกึษา ๒๕๖๓ 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ 

     

สาระวิชาฯ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปที ๓ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวดั คะแนนเฉลี่ย  สังกดั สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 56.90 54.03 55.18 54.29 

ภาษาอังกฤษ 30.50 32.65 34.14 34.38 

คณิตศาสตร 22.41 24.48 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร 29.56 29.36 30.17 29.89 

รวม 34.84 35.13 36.33 36.01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติ  ปการศึกษา  256๓ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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๒๕ 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET)ปการศกึษา ๒๕๖๓ 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ 

 

สาระวิชาฯ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

มัธยมศึกษาปที ๖ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวดั คะแนนเฉลี่ย  สังกดั สพฐ. คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 40.14 41.43 45.22 44.36 

สังคมศึกษาฯ 33.84 34.66 36.32 35.93 

ภาษาอังกฤษ 22.88 25.60 29.73 29.94 

คณิตศาสตร 20.04 22.17 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร 27.20 30.64 33.04 32.68 

รวม 28.82 30.90 34.13 33.79 
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คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด
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๒๖ 

    ๓) เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ 

     

สาระวิชาฯ 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 

มัธยมศึกษาปที ๓ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด รอยละ 

ภาษาไทย 54.51 56.90 2.39 4.38 

ภาษาอังกฤษ 29.13 30.50 1.37 4.70 

คณิตศาสตร 23.00 22.41 -0.59 -2.57 

วิทยาศาสตร 28.79 29.56 0.77 2.67 

เฉล่ีย 33.86 34.84 0.99 2.30 
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๒๗ 

 
        ๔) เปรยีบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ปการศกึษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ 
 

สาระวิชาฯ 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 

มัธยมศึกษาปที ๖ 

2562 2563 เพ่ิม/ลด รอยละ 

ภาษาไทย 37.74 40.14 2.40 6.36 

สังคมศึกษาฯ 33.12 33.84 0.72 2.17 

ภาษาอังกฤษ 21.54 22.88 1.34 6.22 

คณิตศาสตร 17.85 20.04 2.19 12.27 

วิทยาศาสตร 24.26 27.20 2.94 12.12 

รวม 26.90 28.82 1.92 7.83 
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๒๘ 

        ๔) ขอมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตละรายวชิาในระดบั ๓ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน   ปการศกึษา  2563 

กลุมสาระการเรียนรู 

รว
มท

ั้งห
มด

 ผลการเรียน (คน) 

รว
ม 

นร
.ท

ี่ได
ผล

กา
รเ

รีย
น 

เฉลี่ย S.D 

ระ
ดับ

ดีไ
ป 

รอ
ยล

ะ 

4 3.
5 3 2.
5 2 1.
5 1 0 ร มส
 

ภาษาไทย 1589 302 225 245 236 185 122 116 88 68 2 1431 2.51 1.22 772 53.95 

คณิตศาสตร 1660 164 111 182 232 328 239 277 35 73 19 1533 2.09 1.09 457 29.81 

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

5263 1243 896 967 757 552 295 207 160 182 4 4917 2.78 1.12 3106 63.17 

สังคมศึกษา ฯ 4298 1361 738 745 553 317 170 214 87 113 0 4098 2.97 1.08 2844 69.40 

สุขศึกษาฯ 2804 1824 605 201 36 28 13 3 43 51 0 2710 3.63 0.80 2630 97.05 

ศิลปะ 3647 1414 572 502 359 342 139 150 100 69 0 3478 3.04 1.10 2488 71.54 

การงานอาชีพ 1835 881 283 271 138 98 41 24 46 53 0 1736 3.24 1.06 1435 82.66 

ภาษาตางประเทศ 3663 843 488 667 566 503 248 192 83 60 13 3507 2.75 1.06 1998 56.97 

การศึกษาคนควาดวย
ตนเอง (IS) 

504 240 55 108 25 9 8 6 39 7 7 451 3.13 1.24 403 89.36 

รวมทั้งหมด 25263 8272 3973 3888 2902 2362 1275 1189 681 676 45 23861 

 
คิดเปนรอยละ 100 32.74 16.65 15.39 11.49 9.35 5.05 4.71 2.70 2.68 0.18   
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๒๙ 

๑.๙  รางวลัทีโ่รงเรยีนไดรบัในรอบปทีผ่านมา (โรงเรยีน,ผูบรหิาร,คร,ูนกัเรยีน) 
 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา นักกีฬากาบัดดี้ยุวชนหญิง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  

การแขงขันกาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป ๒๕๖๓ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เกียรติบัตรระดับทอง  อันดับ ๒ รางวัลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดกลาง 

สพม. เขต ๓๒ 

รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๒  โรงเรียนท่ีมีวิธี
ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โครงการยกระดับการจัดการเรียน          
ในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนลาง ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
ใหเปนพลเมืองโลก กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

สพม. เขต ๓๒ 

เปนตัวแทน สพม. เขต ๓๒ เขารวมโครงการประชุม
วิชาการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project 
และ Service Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณ
ลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก ภายใต
โครงการ “ยกระดับการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
ใหเปนพลเมืองโลก” 

มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุบลราชธาน ี

เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับยอดเยี่ยม                              
การดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ  
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                             
(COVID-๑๙) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ศูนยเฉพาะกิจการจัด
การศึกษาทางไกลใน
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  
สพม.เขต ๓๒ 
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๓๐ 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่
มอบรางวลั 

สถานศึก
ษา 

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับดีมาก “สถานศึกษา               ท่ีนอมนําพระบรมรา
โชบายดานการศึกษาในพระบาท สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปน
แบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” ภายใตโครงการสรางและสงเสริม
ความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สํานักงาน
ปลัดกระทร

วง
ศึกษาธิการ 

เกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวันคลาย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรม
นาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 

สํานักงาน
คณะกรรมก

าร
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

แชมปรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๖ ประจําป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดบุรีรัมย “๑๖ th THAILAND  
PRIME  MINISTER CUP ๒๐๒๐” 

สํานักงาน
การ

ทองเท่ียว
และกีฬา
จังหวัด
บุรีรัมย 

เกียรติบัตร “โครงการ สวนสวย โรงเรียนงาม” ระดับ ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
จาก สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา

มัธยมศึกษา 
เขต ๓๒ 

ผูบรหิาร 
นาย

สญัญา  
บุณยพงศ

พิกลุ   

ไดรับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ผูอํานวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม  ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน   

สํานักงาน
คณะกรรมก

าร
การศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

ไดรับการคัดเลือกเปน  ผูอํานวยการท่ีมีผลการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒ 

สมาคม
ผูบริหาร 
โรงเรียน
มัธยมศึกษา
จังหวัด
บุรีรัมย 
และ สพม. 
๓๒ 
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ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 
คร ู
นายอทิธพิล  ดาบรมัย 

 
ไดเลื่อนวทิยฐานะเปน ครชูํานาญการพิเศษ 

 
สํานักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายมารุต  รตันปลื้ม 
นายอรรถพล  จนัทรศรลีะมยั 
นางสาวจฑุารตัน  นจิจิ้งหรดี 
นายนฤทธกิร  จนัทรนิว้ 

ไดเลื่อนเปน คร ูคศ.๑ สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสภุาพร  ศรีคาํ                                                         
นางเพญ็พร  จนัทรละมนุมา                                           

ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน”                       
ประจําปการศึกษา  2563 ประเภทครูผูสอน 

สพฐ.  รวมกับ 
มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นายชยัณรงค  ครี ี ไดรับรางวัลผูฝกสอนดีเดน การแขงขันกาบัดดี้ยุวชน
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 10 ประจําป 
2563 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  จังหวัดกระบี่ 

สมาคมกาบัดดี้แหง
ประเทศไทย 

นายกษดิิเ์ดช  แกววนั   
นายอศัวนิ  อัครศรวีร   
นายนฤทธกิร  จนัทรนิว้ 
นายอทิธพิล  ดาบรมัย 

ไดรับเกียรติบัตรเปนครูท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม 
“ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ 
เบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระปยมหาราช 

สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ ์  ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูดีเดน” 
เนื่องในงานวันครู ประจําปการศึกษา 2563  จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

นายอาทติย  ปะสลีะเตสัง  
นางนวรตัน  ปกการะเน  
นายอิทธพิล  ดาบรมัย  
นายอนุพงษ  รงัสสีนัตวิานนท 

ไดรับเกียรติบัตรเปนครูผูฝกซอมนักเรียนไดรับรางวัล
เหรียญทอง การแขงขันการวิ่งตามเสนจับความเร็ว 
(BRU  Liacking  Contest  2020)  ประเภททีม
เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  ประจําป
การศึกษา  2563 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

นางสพุรรณ ี เหมอืนถนอม 
นายสญัญา  เสนาพนัธ      

ไดรับรางวัล “ครูดี  ศรี สพม.32” ประจาํป 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  
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นางสาวปภาวรนิทร  
               อนิทรพิทกัษ   
นางนศิากร  วสธุารฐั 

เขต 32 

 
ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 

คร ู
นายอทิธพิล  ดาบรมัย 
นายอัศวนิ  อัครศรวีร      
นางโสภดิา  ฉมิจารย   
นายชยันรงค  ครี ี 
นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ ์  
นายกษดิิเ์ดช  แกววนั     
นายมารุต  รตันปลื้ม 
นายอรรถพล  จนัทรศรลีะมยั 
นางสาวรศัม ี สขุผดุง 
นางพรพรรณ  สมัคคา 

 
ไดรับรางวัลครูผูสอนท่ีมีผลการปฏิบัติงาน  ประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู ดีเดน ประจําปการศึกษา  2563 

 
สมาคมผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมยและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 32 

นักเรยีน  
เด็กหญิงณฏัฐวกิา  วงศวเิศษ
เด็กหญิงนติยา  สวสัด ี
เด็กหญิงนรนิทพิย  สวสัด ี
เด็กหญิงรตัติกาล สออนรมัย 
เด็กหญิงภาวนิ ี อุตรา 
เด็กหญิงพรมพร  มสีธุา 
นางสาวกสุุมา ดรีบรมัย 
นางสาวชตุมิา  คาํสวนจิก
นางสาวจนัทวภิา  คาํแดง 
นางสาวศภุชัญา  ฉมิมาล ี
นางสาวศศกิานต  ชนิคํา 

 

ชนะเลิศ การแขงขันกาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป ๒๕๖๓ ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัด

กระบี่ 

 

 
สมเด็จพระกนิษฐา  

ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธารณิ ี สายสวุรรณ 
นางสาววรญัญา  พิมโสดา 

เหรียญทอง  การแขงขันรถวิ่งตามเสนจับความเร็ว 
(BRU Line Tracking Contest 2020) ประเภททีม 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

เด็กหญิงพทัธวรรณ  วฒุยิา   
เด็กหญิงมนัญชยา  ปกกาสาร 

เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร ในหัวขอ “จุดประกายความคิด พัฒนา
ชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี 
สูวิถีแหงนวัตกรรม” ม.ตน 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

นางสาวปารชิาต ิ
             เอื้อวเิศษวฒันา   

เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร ในหัวขอ “จุดประกายความคิด พัฒนา

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
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ชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี 
สูวิถีแหงนวัตกรรม” ม.ปลาย 

ราชภัฏบุรีรัมย 

๑.๑๐  การดาํเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายหนวยงานตนสงักดัหรือภาครฐั 
 โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบาย ตามประกาศนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มุงม่ันพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม  วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยใน
สถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
(ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  : ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบาย โดยมีโครงการจํานวน ๑๙ โครงการ  ดังนี้ 

 ๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 
 ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
 ๓. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูประสิทธิภาพผูเรียน 
 ๕. โครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษ
ธรรมชาติ 
 ๖. โครงการรักษทองถ่ิน ศิลปสรางสรรค สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย 
 ๗. โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัยและศักยภาพดานกีฬา 
 ๘. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะดานคณิตศาสตร 
 ๙. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
 ๑๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาไทย 
 ๑๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 ๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ๑๔. โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษาและพัฒนางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๑๕. โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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 ๑๖. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๑๗. โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 ๑๘. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๑๙. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 
  

การดาํเนนิงานตามโครงการหรือกจิกรรม 
 โรงเรียนไดดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียน มุงเนนใหนักเรียนมีวิถีชีวิตใหม วิถีชีวิตท่ีมีคุณภาพ เปดโลก
กวางใหกับนักเรียนไดสามารถเรียนรูไดในทุกๆสถานท่ี ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ปลดล็อคคุณภาพผูเรียน คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพในการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ มีความปลอดภัย สิ่งท่ีกลาวมาขางตนเหลานี้เปนเปาหมายสําคัญในการ
ขับเคลื่อนวิถีชีวิตใหมท่ีมีคุณภาพ โดยใช 4 มิติในการขับเคลื่อน 
 
 ผลการประเมินโครงการหรือกจิกรรม 

โรงเรียนไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของโครงการ เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมของ
โครงการ จะมีการสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ ผลการประเมินผลการดําเนินโครงการ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ จากโครงการพัฒนาผูเรียนดังกลาวสงผลใหคุณภาพผูเรียนดีข้ึนและสอดคลองตาม
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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๓๕ 
 

สวนที ่๒ 

ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

  

๑. ระดบัคณุภาพ : ระดบัดเีลศิ 
 

๒. วธิกีารพฒันา/กระบวนการ/ขอมลู/หลักฐาน/เอกสารเชงิประจกัษ ทีส่นับสนนุ              ผล
การประเมนิตนเอง 

 โรงเรียนพระครูพิทยาคมสงเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุมสาระโดย
ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมี
การออกแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  มีการสอนแบบบูรณาการ  โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในทุกระดับชั้น มีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย   โดยการ
จัดรูปแบบการสอนแบบ KKU  Smart  Learning  เปนการจัดการเรียนการสอนผานระบบสมารทโฟนของแต
ละกลุมสาระการเรียนรู  ไดแก  คณิตศาสตร   วิทยาศาสตร  และภาษาตางประเทศ  มีหองปฏิบัติการท่ี
ทันสมัย ไดแก   หองคอมพิวเตอร  หองอาเซียน  และหองสมุดมีชีวิต  ใหนักเรียนไดศึกษาคนควา สงเสริม
ผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดอยางมีระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล
โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมพัฒนาทักษะการคิดไดแก กิจกรรมการเปรียบเทียบ จัดลําดับ การเลา
เรื่อง และการสรางแผนผังความคิด ครูจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิด   โครงงานวิทยาศาสตร   โครงการ
คายดาราศาสตร   โครงงานคณิตศาสตร   โครงงานศิลปะสรางสรรค   และโครงงานวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ
จัดกระบวนการเรียนรูแบบแกปญหาและสอนแบบสอนแบบกระบวนการกลุม  การสอนแบบโครงงาน   จัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และมัธยมศึกษาปท่ี 5 
เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World  
Class  Standard  School : WCSS)   จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดเพ่ือสรางนิสัยรักการอาน   ให
นักเรียนวิเคราะหขาวสถานการณตางๆ และจัดโครงการประกวดยอดนักอาน  นอกจากนี้ยังได จัดทําโครงการ
หองสมุดมีชีวิต โครงการพัฒนาหองมัลติมีเดีย โครงการรักการอาน เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดอานหนังสือนอก
หลักสูตร อานวารสารหนังสือพิมพเปนประจํา มีการจดบันทึกและสรุปประเด็น และท่ีสําคัญโรงเรียนสงเสริม
ใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดโครงการนองไหวพ่ี พ่ีไหวนอง โดยปฏิบัติเปนประจําทุกวันหลังกิจกรรม
หนาเสาธง   โครงการเขาคายสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมสรางสรรคเด็กดี   โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา โครงการ
สงเสริมระบอบประชาธิปไตย จัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  นอกจากนี้ โรงเรียนไดจัดทํา
โครงการท่ีสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ไดแก โครงการคายดาราศาสตร  
โครงการสงเสริมสนับสนุนความสามารถดานกีฬาของนักเรียน  โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโรงเรียน   
โครงการอนามัยโรงเรียน   โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจําป   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุมสาระการ
เรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระฯ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม    ท้ังนี้การจัดทําโครงการ  กิจกรรมตางๆ ลวน
เพ่ือสงผลดีตอผูเรียนเปนคนดี  คนเกงและมีความสุข 
 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
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๓๖ 
 

 

๒.๑  วธิกีารพฒันา/กระบวนการ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคมไดมีวิธีการพัฒนา/กระบวนการ เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน  ดังนี้  

1. ครูผูสอนวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  รายมาตรฐาน 
รายบุคคล   รายขอ  เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน วิเคราะหปญหา สาเหตุ  
กําหนดแนวทางแกไข ในสาระ   ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวามาตรฐาน เพ่ือใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานการเรียนรูท่ีควรปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
 2. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการอยางชัดเจน กําหนด
กิจกรรม/งาน/โครงการท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับสภาพปญหา พัฒนาครูผูสอนกลุมเปาหมาย 
สาระการเรียนรูท่ีต่ํากวามาตรฐาน ดวยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
 3. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวย
เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน นําผลประเมินมาปรับปรุงแกไขพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 4. มีแนวทางดําเนินงานการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการท่ีชัดเจน 
 5. เสนอแผนการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 จากการกําหนดวิธีการพัฒนา/กระบวนการ จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ท้ัง ๘ กลุมสาระ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ผลการเรียนแตละรายวิชาในระดับ ๓ ข้ึนไป 

ใน คิดเปนรอยละ 64.51  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน ๐.๙๙ คะแนน คิดเปนรอยละ ๒.๓๗ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสาระการ

เรียนรูภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร   ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖   ผลการทดสอบระดับชาติ 

(O-NET)  ผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเปน ๑.๙๒ คะแนน ลดลงเปนรอยละ ๗.๘๓   

เม่ือเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายท่ี

โรงเรียนไดตั้งไวเม่ือตนปการศึกษา ๒๕๖๓   ดังนั้น  โรงเรียนจึงไดหาแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการ

สอนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดําเนินการจัดทําแผน

เรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบยอนหลัง ๓ ป  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง  จุดควรพัฒนา

เรงดวน  นําจุดควรพัฒนาเรงดวนมาปรับปรุงวางแผนพัฒนาตอไป  ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๔  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูประสิทธิภาพผูเรียน  โดยเนนกิจกรรมติว O-NET ม.๓ และ ม.๖  

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท้ัง ๕ กลุมสาระการเรียนรู  เนนการออกแบบการวัด

การประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  ดําเนินการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ  และ

ประเมินผลการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน       

 นอกจากนี้  นักเรียนยังตองมีทักษะในการคิดสามารถคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิด

อยางเปนระบบ สงผลใหนักเรียนสามารถคิดสรุปความ และมีความคิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมี

เหตุผล  ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน รูจักการคนควาจากสื่อมัลติมีเดีย อินเตอรเน็ต ทําใหมีความรูกวางขวาง

ทันสมัยและรูเทาทันเหตุการณในปจจุบัน   
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๓๗ 
 

  

 ผูเรียนไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความสุภาพ  ออนนอม มีน้ําใจ มีการแบงปนสิ่งของ 

ใหเพ่ือนๆ ชอบทํางานเปนกลุมเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัยโดยไดเขารวมงาน 

ประเพณีของทองถ่ินอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน  งานบุญ 

ประจําปของหมูบาน  งานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน  มีสุขนิสัยท่ีดี รูจักการออกกําลังกาย มี 

น้ําหนักสวนสูงท่ีเหมาะสมกับขนาดรูปรางตามวัย  และปลอดจากสิ่งเสพติด  ท้ังนี้มีผลการดําเนินงานเชิง 

ประจกัษจากการประเมินในดานตางๆ  
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๓๘ 
 

 

 ๒.๒ ขอมลู  หลักฐาน  เอกสารเชงิประจักษ ทีส่นบัสนุนผลการประเมนิตนเอง 

   ๑)  ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห  และเขียน 

ปการศึกษา 256๓ 
 

ระดับชั้น 

  จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

จํานวน (การอานคิด  วิเคราะห  และเขียน) 

นักเรียนท้ังหมด 
  

ดีเย่ียม ดี ผาน ไมผาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย
ละ 

จํานวน 
รอย
ละ 

มัยธมศึกษาปท่ี 1 146 82 56.16 50 89.02 9 6.16 5 3.42 

มัยธมศึกษาปท่ี 2 169 86 50.89 72 141.49 7 4.14 4 2.37 

มัยธมศึกษาปท่ี 3 129 73 56.59 46 81.29 8 6.20 2 1.55 

มัยธมศึกษาปท่ี 4 126 86 68.25 26 38.09 9 7.14 5 3.97 

มัยธมศึกษาปท่ี 5 95 60 63.16 25 39.58 7 7.37 3 3.16 

มัยธมศึกษาปท่ี 6 114 67 58.77 44 74.87 3 2.63 0 0.00 
รวม 779 454 58.28 263 33.76 43 5.52 19 2.44 

รอยละ 100.00   58.28   33.76   5.52   2.44 
ระดับดีขึ้นไป ๗๑๗ ๙๒.๐๔  

 

กราฟแสดงผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  ปการศึกษา  256๓ 
 
 

 

 

   ๒)   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
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มั ธ ยม ศึ ก ษ าป ที่  1 มั ธ ยม ศึ ก ษ าป ที่  2 มั ธ ยม ศึ ก ษ าป ที่  3 มั ธ ยม ศึ ก ษ าป ที่  4 มั ธ ยม ศึ ก ษ าป ที่  5 มั ธ ยม ศึ ก ษ าป ที่  6

กราฟแสดงผลการประเ มิน การอ าน  คิดวิ เคราะห   และเ ขียน
ปการศึกษา  ๒๕๖๓

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๓๙ 
 

 
                                          ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาต ิ
                                ระดับมัธยมศกึษาปที ่3  (O-Net) ปการศึกษา  256๓ 
             

กลุมสาระวิชาฯ 

จํานวน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 

เฉ
ลี่ย

รอ
ยล

ะ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

(คน) 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดีม
าก

 

ดี 

คอ
นข

าง
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

คว
รป

รับ
ปรุ

งอ
ยา

งย
ิ่ง 

ภาษาไทย 65 56.90 14.5 56.90 0 5 20 15 16 6 1 2 

คณิตศาสตร 65 22.41 11.1 22.41 0 0 2 1 13 44 2 3 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 65 29.56 8.07 29.56 0 0 1 1 16 41 5 1 

ภาษาอังกฤษ 65 30.50 9.97 30.50 0 0 0 3 24 31 6 1 

รวม 260 139.37   139.37 0 5 23 20 69 122 14 7 

เฉลี่ย 34.84   34.84 0 2.5 11.5 10 34.5 61 7 3.5 

รอยละ 0 1.92 8.85 7.69 26.54 46.92 5.38 2.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

ระดับมัธยมศึกษาปที ่6  (O-Net) ปการศึกษา  2561 
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กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน  (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๔๐ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
ระดับมัธยมศึกษาปที ่๖  (O-Net) ปการศึกษา  256๓ 

 

กลุมสาระวิชาฯ 

จํานวน 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 

สว
นเ

บี่ย
งเ

บน
มา

ตร
ฐา

น 

เฉ
ลี่ย

รอ
ยล

ะ 

จํานวน/รอยละของนักเรียนที่ไดระดับ 

(คน) 

ดีเ
ยี่ย

ม 

ดีม
าก

 

ดี 

คอ
นข

าง
ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช

 

คว
รป

รับ
ปร

ุง 

คว
รป

รับ
ปรุ

งอ
ยา

งย
ิ่ง 

ภาษาไทย 114 56.90 13.30 56.90 0 1 5 21 29 34 24 0 

คณิตศาสตร 114 22.41 9.31 22.41 0 0 0 4 28 76 6 0 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 114 29.56 7.91 29.56 0 0 0 0 27 68 18 1 

ภาษาอังกฤษ 114 30.50 5.69 30.50 0 0 0 1 12 96 5 0 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 114 31.50 6.82 31.50 0 0 1 4 26 64 19 0 

รวม 570 170.9   170.87 0 1 6 30 122 338 72 1 

เฉลี่ย 42.72   42.72 0 0.5 3 15 61 169 36 0.5 

รอยละ 0 0.18 1.05 5.26 21.40 59.30 12.63 0.18 
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กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน  (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๔๑ 
 

  ๓)   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาตเิปรียบเทียบป

การศึกษา 256๒ และปการศึกษา  256๓   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลคะแนน การทดสอบระดับชาต ิ (O-NET)  ปการศึกษา  256๓ 

 เปรียบเทียบปการศึกษา 256๒ และปการศึกษา  256๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

     

สาระวิชาฯ 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 

มัธยมศึกษาปที 3 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด รอยละ 

ภาษาไทย 54.51 56.90 2.39 4.38 

ภาษาอังกฤษ 29.13 30.50 1.37 4.70 

คณิตศาสตร 23.00 22.41 -0.59 -2.57 

วิทยาศาสตร 28.79 29.56 0.77 2.67 

รวม 33.86 34.84 0.99 2.30 
 

    กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา  256๓ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ปการศึกษา  2562 ปการศึกษา  2563



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๔๒ 
 

 

 

สรุปผลคะแนน การทดสอบระดับชาต ิ (O-NET)  ปการศึกษา  256๓ 

 เปรียบเทียบปการศึกษา 256๒ และปการศึกษา  256๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

     

สาระวิชาฯ 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 

มัธยมศึกษาปที 6 

2562 2563 เพ่ิม/ลด รอยละ 

ภาษาไทย 37.74 40.14 2.40 6.36 

สังคมศึกษาฯ 33.12 33.84 0.72 2.17 

ภาษาอังกฤษ 21.54 22.88 1.34 6.22 

คณิตศาสตร 17.85 20.04 2.19 12.27 

วิทยาศาสตร 24.26 27.20 2.94 12.12 

รวม 26.90 28.82 1.92 7.83 

 

กราฟแสดงผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปการศึกษา  256๓ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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กราฟแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน  (O-NET)

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

ปการศึกษา  2562 ปการศึกษา  2563



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
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๔๓ 
 

 
 ๓. จุดเดน   จุดท่ีควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

     ๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี
ดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึง
ประสงคมี ความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
คิดเปนทําเปน  
     ๒. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ของนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ย
รวมเพ่ิมข้ึน ๐.๙๙ คะแนน คิดเปนรอยละ 
๒.๓๗ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสาระการเรียนรู
ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร   
ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖   ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  ผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึน
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเปน ๑.๙๒ 
คะแนนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๗.๘๓   เม่ือ
เทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนไปตามคา
เปาหมายท่ีโรงเรียนไดตั้งไวเม่ือปการศึกษา 
๒๕๖๓      
๓. ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มี
รอยละการจบ ๕๐.๐๐ ผูเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีรอยละการจบ ๙๓.๘๖   
     ๔. ผูเรียนอานหนังสือออกและอาน
คลองรวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได
ทุกคนสามารถใช เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง 
     ๕. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายและ น้ําหนักสวนสูงตาม 
เกณฑ ผูเรียนมีสัมมาคารวะ  มีความรักตอ
สถาบัน จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
เปนท่ี ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 

     ๑. จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในวิชาคณิตศาสตร  
พบวาผลการทดสอบ ไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีตั้ง
ไว จึงไดหาแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดําเนินการจัดทํา
แผนเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดใหมีการวิเคราะห
ขอสอบยอนหลัง ๓ ป  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง   จุดควร
พัฒนาเรงดวน  นําจุดควรพัฒนาเรงดวนมาปรับปรุง
วางแผนพัฒนาตอไป 
   ๒. กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะการคิด  
เพ่ือพัฒนานักเรียนในการคิดอยางมีระบบ คิด
สรางสรรค  ตัดสินใจ แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 
จัดโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยางตอเนื่อง   

 
 
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๔๔ 
 

 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน   

1. เขารวมโครงการ KKU  Smart  Learning  กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรายวิชาคณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ตรงกับความตองการของเด็ก
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดการเรียนรูผานระบบสมารทโฟน และไดใชสื่อท่ีมีความทันสมัยนาสนใจ 

2. เขารวมโครงการโรงเรียนเครือขายวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ  โดยศูนยขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ในรายวิชาคณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยไดรับการสนับสนุนในดานสื่อการสอนท่ีทันสมัย  เทคนิค
วิธีการสอน 
 ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World  Class  Standard  School : WCSS)    
   ๔. เขารวมโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษ  จังหวัดบุรีรัมย โดยจัดการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียนท่ีมีความแตกตางดานสติปญญาโดยมีการยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามแนวคิด  
No Child Left Behind (NCLB) “ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง” โดยไดรับการสนับสนุนดานสื่อการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็กเฉพาะกลุม 
 ๕. เขารวมโครงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ไดนําผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ใหมีทักษะการอาน  การเขียน  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ ๒W๓P ไดผาน
ผลการคัดเลือกการเสนอโครงการฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยดังกลาวในโครงการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ๖. เขารวมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project และ Service Based 
Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก ภายใตโครงการ “ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก” 
 ๗. เขารวมโครงการ  “สถานศึกษา ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาท สมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปนแบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” ภายใต
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘. เขารวมโครงการ  โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
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๔๕ 
 

 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ: ระดับยอดเย่ียม 
 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ/ขอมูล/หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ 

 โรงเรียนไดดําเนินการบริหารอยางเปนระบบ  มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม วางแผน 
รวมกันกําหนดเปาหมายปรับวิสัยทัศน   กําหนดพันธกิจ  กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา (แผน ๔ ป) และแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนานําขอมูลจากสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ โดยแบงการ
บริหารออกเปน ๕ ดาน คือดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงานบุคคล   ดานบริหารท่ัวไป และ
งานกิจการนักเรยีน  มีหัวหนาฝายเปนผูรับผิดชอบงานท้ัง ๕  ดาน คณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือ
ปรึกษาหารือและดําเนินการอยางเปนระบบ  มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือ
สงเสริมในสวนท่ีขาดแคลนจากงบประมาณภาครัฐ เชน รั้วโรงเรียน การสรางโดมเอนกประสงค และการปรับ
ภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหโรงเรียน  นาดู  นาอยู  นาเรียน  
   นอกจากนี้  โรงเรยีนพระครูพิทยาคมยังไดกําหนดรูปแบบกระบวนการ  การพัฒนาโรงเรียน
ในรูปแบบ “HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL”  สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

H : High Quality หมายถึง การพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ  คือ  พัฒนา โรงเรียน 
คุณภาพ  บุคลากรคุณภาพ  และนักเรียนคุณภาพ 
  U : Understanding หมายถึง  การสรางความเขาใจ คือ สรางความเปนหนึ่งเดียว มีความ
รักสามัคคีกัน  และทํางานเปนทีม 
  G : Giving  หมายถึง  การให  คือ  การใหโอกาส  ใหความปลอดภัย  ใหความรักและ                   
ความหวงใยซ่ึงกันและกัน 
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๔๖ 
 

     N :  New Normal  หมายถึง  การสรางชีวีวิถีใหม คือ การรักษาสุขภาพในสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รับผิดชอบตอสังคม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน               
การดํารงชีวิตประจําวัน 
  A : All for Education and Education for All หมายถึง ทุกคนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคน  คือ  ทุกคนรวมวางแผน  รวมกันพัฒนา  และรวมกันแกไข   

การบริหารโรงเรยีนโดยใช HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL เปนรูปแบบ การ
บริหารท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางรอบดานท้ังระบบการบริหารจัดการ โดยนํากระบวนการ 
PLC  มาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษาท่ีวางไว ซ่ึงประกอบไป
ดวย นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิดเปน
องคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง  โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี ๑ สํารวจ วิเคราะหปญหา ความตองการ โดยใชวิธี SWOT Analysis เพ่ือใหทราบ
ถึงบริบทของโรงเรียน และทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมโดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 
  ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันการวางแผน (Plan) เปนการออกแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช 
HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โดยยึดบริบทของโรงเรียนพระครูพิทยาคม หลังจากนั้นวิเคราะห   
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ตลอดจนศึกษานโยบายตนสังกัด เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การสรางชุมชนแหงการเรียนรู แลวนําขอสรุปท้ังหมดมากําหนด
ทิศทางของโรงเรียนใหชัดเจนโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธของโรงเรียนพระครูพิทยาคม วาจะไปสู
ทิศทางนั้นไดอยางไร 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do) เปนการสรางความตระหนัก ความใจกับทุกฝาย เพ่ือ
นําการบริหารโรงเรียนคุณภาพ HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL ไปใชเพ่ือบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว โดยเนนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การทํางานเปนทีม และการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยนํา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL ซ่ึงเปนการดําเนินการตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ คูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีมีโครงการ/
กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตรวจสอบ (Check) เปนการประเมินผลและตรวจสอบ รูปแบบการบริหาร                    
โรงเรียนคุณภาพโดยใช HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โดยยึดการบริหารงานและประเมิน                
รอบดานวามีจุดแข็ง จุดแกไข จุดพัฒนาในสวนใดบาง โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ข้ันตอนท่ี ๕ ข้ันปรับปรุงแกไข (Action) เปนการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) โดย
สะทอน  การดําเนินงานตามสภาพจริง และนําขอมูลนั้นมาปรับปรุงพัฒนา แกไข จนกวาจะบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว 

จากการดําเนินงานการบริหารโรงเรียนโดยใช  HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL เปน
รูปแบบ การบริหารท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางรอบดานท้ังระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การจัดการเรียนรู ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร ระบบการสรางเครือขายกับทุกภาคสวน ตลอดจนสราง
จิตสํานึกในการชวยเหลือและใหบริการชุมชน โดยนํากระบวนการ PLC  มาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ใหเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษาท่ีวางไว โดยเปาหมายท่ีสําคัญเปนตัวชี้วัดความสําเร็จอยูท่ีการสราง
โรงเรียนคุณภาพประกอบไปดวย นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพ 
ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิดเปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง  เกิดผลการพัฒนาโดยสรางความรวมมือกับ
องคกร  หนวยงาน  ภายนอก เชน ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย   มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัย 
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๔๗ 
 

 
เทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มหาวิทยาลัยศรีปทุม   วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง  

วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย   ศูนยการศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย อบต.พระครู  รพ.สต.พระครู  โรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ เปนตน  ท้ังนี้  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนผานกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเหมาะสมและ
ยั่งยืน   

 
๒.๒ ขอมลู/หลกัฐาน/เอกสารเชงิประจักษ ทีส่นบัสนนุผลการประเมนิตนเอง 

จากการดําเนินงานการบริหารโรงเรียนโดยใช   HUGNA  MODEL  FOR  QUALITY  
SCHOOL เปนการมุงเนนความสําเร็จประกอบดวย นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  
โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิดเปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง  เกิดผลการพัฒนาโดยสราง
ความรวมมือกับองคกร  หนวยงาน  ภายนอก สงผลใหโรงเรียนไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา องคกร ชุมชน ผูปกครอง คณะครู และผูเก่ียวของมี
การดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาและแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา 
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีหองเรียน 
หองปฏิบัติการทันสมัยและเพียงพอใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจอยางเต็มศักยภาพเชน หองคอมพิวเตอร 
หองคณิตศาสตร  หองสังคมศึกษา หองปฏิบัติการทางภาษา  หองสมุดสามดี หองวิทยาศาสตร ฯลฯ โรงเรียน
มีการจัดขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบขอมูลเปนปจจุบัน มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจากศิษยเกา ผูปกครอง ผูนําชุมชน ครู นักเรียน  มีสื่อและแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ มีภูมิทัศนท่ี
เหมาะแกการเรียนรู โดยทุกฝายมีสวนรวมยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาซ่ึงผูรับบริการและผูเก่ียวของทุกฝายมีความพึงพอใจใน
ผลการบริหารจัดการศึกษา 
 การบริหารโรงเรยีนโดยใช HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL เปนการ
ดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ คูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔   ท่ีมีโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้ 
 
HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โครงการ/กิจกรรม 
H : High Quality - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสูมาตรฐานสากล ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

- โครงการสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สูความเปนเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูประสิทธิภาพผูเรียน 
- โครงการ One Teacher One Project 
- โครงการหองเรียนคุณภาพ 
- โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศของนักเรียน           

ดานวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา และอาชีพ 
- งานชุมชนภาคีเครือขาย 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๔๘ 
 

 
HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โครงการ/กิจกรรม 
U : Understanding - โครงการสรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกร“ฮักนะพระครู” 

- กิจกรรมประชุมครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง
และนักเรียน 

- โครงการโรงเรยีนสุจริต  
- กิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมนิเทศการศึกษา 
- กิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open House) 

G : Giving   - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ          
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

- โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- โครงการโรงเรยีนปลอดบุหรี่ 
- โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
- โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
- โครงการขับข่ีปลอดภัยและวินัยจราจร 
- งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- งานพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม 
- งานทุนการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานธนาคารโรงเรียน 
- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- คลินิกเสมารักษ 
- คลินิกภาษา/รักการอาน 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
- กิจกรรมกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 

N :  New Normal - โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษาและ
พัฒนางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) 
- กิจกรรมจิตอาสา 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๔๙ 
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HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โครงการ/กิจกรรม 

A : All for Education and Education for All - งานชุมชนภาคีเครือขาย 
- งานคณะกรรมการสถานศึกษา   
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 
- เครือขายศิษยเกา  ผูปกครอง  ครูและนักเรียน 
- เครือขายขยายผลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
- การพัฒนาการเรียนรูดวยนวัตกรรม  KKU Smart 

Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
- โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพ                

ฐานสมรรถนะตามแนวทางบูรณาการแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยงและการวิจัยเปนฐาน 
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 
 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 256๓ 
 

รายการอบรม จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรม

(คน) 

คิดเปนรอยละ 

มากกวา 2 ครั้ง/ภาคเรียน ๔3 8๑.๑๓ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 6 1๑.๓๒ 
1 ครั้ง/ภาคเรียน ๔ ๗.๕๕ 

รวม ๕๓ 100 
 

กราฟแสดงผลการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 256๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๕๐ 
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       การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผล ประจําปการศึกษา 256๓ 

 
รายการอบรม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการนิเทศ  กํากับ  
ติดตามและประเมินผล 

ประจําปการศึกษา 256๓ (คน) 

 
คิดเปนรอยละ 

มากกวา 2 ครั้ง/ภาคเรียน ๔๐ 7๕.47 
2 ครั้ง/ภาคเรียน ๘ 1๕.1๐ 
1 ครั้ง/ภาคเรียน ๕ ๙.๔3 

รวม ๕๓ 100 
 

กราฟแสดงผลการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผล ประจําปการศึกษา 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

 
๓. จุดเดน   จุดท่ีควรพัฒนา  แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
     ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยาง
เปนระบบ  ภายใตการบริหารรูปแบบ HUGNA 
MODEL FOR QUALITY SCHOOL มีเปนการ
มุงเนนความสําเร็จประกอบดวย นักเรียนมี
คุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  
โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิดเปน
องคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง       
 

     ๑. เปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ไดมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
     ๒. สงเสริม  สนับสนุน ใหครศึูกษาคนควา 
จัดทําวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนท่ีทันสมัยและ
ตรงตามความตองการของนักเรียน 
     ๓. เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน  
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 

๕๑ 
 

 
จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

  ๒. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ
ผลการจัดการศึกษาสภาพปญหาความตองการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนน
การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู 
    ๓. มีการจัดคายวิชาการท้ัง ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหรอบดาน
ครบตามหลักสูตร ในทุกระดับชั้น 
     ๔. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน ความสะอาด
บริเวณโรงเรียน  โดมเอนกประสงค  กิจกรรม๕ส. 
ปรับภูมิทัศนของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ  เปนตน 
   ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการ
อบรมและพัฒนาท้ังดานการจัดการเรียนการสอน
และงานพิเศษ อยางตอเนื่อง มากกวา ๒ ครั้งตอ
ภาคเรียน คิดเปนรอยละ 8๑.๑๓       
     ๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับ
การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผล อยาง
ตอเนื่อง มากกวา ๒ ครั้งตอภาคเรียน คิดเปน
รอยละ 7๕.47   และจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษารายบุคคล  ท้ังนี้เพ่ือรวบรวมขอมูลเปน
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตอไป 

 

 
แผนการพฒันาคุณภาพเพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานใหสงูขึน้   

1. เขารวมโครงการ KKU  Smart  Learning  กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรายวิชาคณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ตรงกับความตองการของเด็ก
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดการเรียนรูผานระบบสมารทโฟน และไดใชสื่อท่ีมีความทันสมัยนาสนใจ 

2. เขารวมโครงการโรงเรียนเครือขายวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ  โดยศูนยขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ในรายวิชาคณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร โดยไดรับการสนับสนุนในดานสื่อการสอนท่ีทันสมัย  เทคนิควิธีการสอน 

๓. เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World  Class  Standard  School : WCSS)  เพ่ือจัด
กระบวนการบริหารจัดการใหเปนไปตามรูปแบบของโรงเรียนมาตรฐานสากล  เชน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ มัธยมศึกษาปท่ี 5 เปนตน  ท้ังนี้เพ่ือ
รองรับการประเมิน SCQA ในข้ันตอนตอไป 
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           ๔. เขารวมเปนโรงเรียนเครือขาย ทางวิชาการดานการรับนักศึกษา “เครือขายวิชาการ  ประสาน
สัมพันธ  สรางสรรคสังคม” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ๕. เขารวมโครงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ไดนําผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ใหมีทักษะการอาน  การเขียน  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ ๒W๓P ไดผาน
ผลการคัดเลือกการเสนอโครงการฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยดังกลาวในโครงการนําผลการวิจัยไป
ใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ๖. เขารวมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project และ Service Based 
Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก ภายใตโครงการ “ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก” 
 ๗. เขารวมโครงการ  “สถานศึกษา ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาท สมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปนแบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” ภายใต
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๘. เขารวมโครงการ  โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
 ๙. เขารวมโครงการ “โครงการ สวนสวย โรงเรยีนงาม”เพ่ือพัฒนาสภาพบรรยากาศในโรงเรียนใหนา
อยู  นาเรียน สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู   กับสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
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มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั 
๑. ระดบัคณุภาพ : ระดับยอดเยีย่ม 

 
2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ/ขอมูล/หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน   
    ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
 โรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคลโดยให
ผูเรียนทําโครงงาน ใบงาน ซ่ึงตองทําตามลําดับข้ันตอน มีการปรับปรุงงานและผลงานมุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต รักการทํางาน ทํางานเปนทีม ตามกรอบแนวทางหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการจัดการเรียนรู จัดทําหลักสูตรระดับรายวิชา 
เครื่องมือประเมินผลใชสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิปญญาทองถ่ินในการออกแบบการจัดการเรียนรูรวมท้ัง
ประเมินผลการใชสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน และเขารับการอบรม 
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึง
สามารถสรุปลักษณะกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดดังนี้     

๑. Active Learning เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความ  
กระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลองรายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใช ประสาทสัมผัส
ตาง ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางแทจริง ผูสอนทําหนาท่ี เตรียมการจัด บรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ
สิ่งเราเสริมแรงใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 
                   2. Construct เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคการความรูใหมดวยตนเอง 
อันเกิด จากการไดศึกษาคนควาทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําให ผูเรียนรักการอาน รัก
การศึกษาคนควาเกิดทักษะในการแสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซ่ึงนําไปสู การเปนบุคคล
แหงการเรียนรู (Learning Man) ท่ีพึงประสงค 
                   3. Resource เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลายท้ังบุคคล
และ เครื่องมือท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมท้ังท่ี เปนมนุษย 
(เชน ชุมชน ครอบครัว องคกรตาง ๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการท่ีวา “การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกท่ี
ทุกเวลาและทุกสถานการณ) 
                   4. Thinking เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการคิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ เชน 
คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก ทางคิดกวาง คิดลึกซ้ึง คิดไกล คิดอยางมีเหตุผล เปน
ตน การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอในลักษณะ ตาง ๆ จะทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยาง
รอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณ ในการคิด มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการคิดวิเคราะหท่ีจะเลือก
รับและปฏิเสธขอมูล ขาวสารตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิด เห็นออกไดอยาง
ชัดเจนและมี เหตุผลอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวัน 
                   5. Happiness เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข เปนความสุขท่ีเกิดจาก ประการ
ท่ีหนึ่ง ผูเรียนไดเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจสาระการเรียนรู ชวนใหสนใจใฝคนควาศึกษาทาทาย ใหแสดง 
ความสามารถและใหใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี ประการท่ีสองปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวางผูเรียน
กับผูสอนและระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน มี
กิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนรูสึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
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         6. Participation เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน วางเปาหมาย

รวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตรงกับความถนัดความสามารถ ความสนใจ ของ 
ตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งท่ีเรียนและสามารถ ประยุกตความรู
นําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 
                   7. Individualization เปนกิจกรรมท่ีผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียน   ผูสอนยอมรับใน
ความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็ม
ศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกันโดยมีความเชื่อม่ันผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู
ได และมีวิธีการเรียนรูท่ีแตกตางกัน 
                   8. Good Habit เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เชน ความรับผิดชอบ 
ความเมตตา กรุณา ความมีน้ําใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนกระบวนการการทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับผูอ่ืน และ การเห็นคุณคาของงาน เปนตน 
 จากวิธีการพัฒนา/กระบวนการ  ไดบริหารโรงเรียนโดยใช   HUGNA  MODEL  FOR  QUALITY  
SCHOOL เปนการมุงเนนความสําเร็จประกอบดวย นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  

โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิดเปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง   สงผลใหนักเรียนโรงเรียน

พระครูพิทยาคม มีผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนในทุกระดับชั้น   ผลการทดสอบระดับชาติ (O-

NET)  ของนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ และ มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ในรอบป

การศึกษา ๒๕๖๒  เปนดังนี้   ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓ 

พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน ๐.๙๙ คะแนน คิดเปนรอยละ ๒.๓๐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ  และวิทยาศาสตร   ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ผลคะแนน

ท่ีไดเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเปน ๑.๙๒ คะแนน ลดลงเปนรอยละ ๗.๘๓   เม่ือเทียบกับผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒  ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนไดตั้งไวเม่ือตนป

การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนั้น  โรงเรียนไดนําแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนและดําเนินการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดําเนินการจัดทําแผนเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัด

ใหมีการวิเคราะหขอสอบยอนหลัง ๓ ป  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง  จุดควรพัฒนาเรงดวน  นําจุดควรพัฒนาเรงดวนมา

ปรับปรุงวางแผนพัฒนาตอไป   ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนไปตามท่ีโรงเรียนกําหนด และผลการ

ประเมินสมรรถนะสําคัญท้ัง ๕ ดาน ไดแก ความสามารถดานการสื่อสาร ความสามารถดานการคิด 

ความสามารถดานการแกปญหา ความสามารถดานการใชทักษะชีวิต ความสามารถดานเทคโนโลยี ผูเรียนผาน

การประเมินโดยเฉลี่ยท้ัง ๕ ดาน รอยละระดับดีข้ึนไป คิดเปนรอยละ ๙๔.๖๓ ซ่ึงสูงข้ึนกวาปการศึกษา ๒๕๖๒  

๒.๒ ขอมลู  หลักฐาน  เอกสารเชงิประจักษ ทีส่นบัสนุนผลการประเมนิตนเอง 

โครงการท่ีสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตาม 
แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  มีดังนี้ 
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๕๕ 
 

 
 

ที ่ 
ชื่องาน/
โครงการ 
/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค  ผลการดาํเนนิงาน  

  
๑. 

พัฒนาหลักสูตร
และสงเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนสู
มาตรฐานสากล
ในศตวรรษท่ี 
21 
 

1) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถ่ินใหไดมาตรฐาน  
2) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ใหมี
ประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความ
ทันสมัยและไดมาตรฐานสากล 
 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดคลองกับบริบทของชุมชน 
2. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง
ในระดับดี 
3. การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูท่ีมุงใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตาม
ความถนัดและความสนใจ 

๒ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์สู
ประสิทธิภาพ
ผูเรียน 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานระดับช้ัน ม.1และ ม.4   
1)เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักและรําลึกถึงองค
อุปถัมภของโรงเรียน 
2)เพ่ือใหนักเรียนปฏิบัติตนไดถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน 
๓)เพ่ือใหนักเรียนตระหนักในหนาท่ีของตน มี
ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ 
 
 
 
กิจกรรมพัฒนาทักษะแสวงหาความรูวิชา  
IS ช้ัน ม.2 และ ม.5   
๑)เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การศึกษาคนควาอิสระ (Independent 
Study : IS) 
2) เพ่ือใหแตละกลุมงาน  กลุมสาระการ
เรียนรู  มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษา
คนควาอิสระ (Independent Study : IS) ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
๓)เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนการศึกษาคนควาอิสระ  
(Independent Study : IS) 

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานระดับชั้น ม.1 
และ ม.4   
 -  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  4 มี
ความรักและภาคภูมิใจในสถาบันของ
ตนมีความรักความสามัคคีในหมูคณะ
และปฏิบัติตนไดถูกตองตามระเบียบ
ของโรงเรียน 
นักเรียนเกิดจิตสํานึกและทัศนคติท่ีดี
ตอสถาบัน 
 
กิจกรรมพัฒนาทักษะแสวงหา
ความรูวิชา  IS ช้ัน ม.2 และ ม.5 
-  โรงเรียนมีระบบจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาคนควาอิสระ 
(Independent Study : IS) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถตรวจสอบ
ไดและรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูบังคับบัญชาในระดับ สพม. และ 
สพฐ.  ไดตรงตามกําหนดเวลา 
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๕๖ 
 

 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 
/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค 

ผลการดาํเนนิงาน 

๒ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์สู
ประสิทธิภาพ
ผูเรียน(ตอ) 

๔)โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอน 
การศึกษาคนควาอิสระ (Independent   
Study : IS)  ท่ีสามารถตรวจสอบและ 
รายงานได 
 
กิจกรรมติวเขม  O-NET ม.3 และ ม.6   
๑)เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ใหสูงข้ึน รอย
ละ 3 ทุกกลุมสาระ  
2)เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม  
มีความรู  ประสบการณท่ีไดรับจากพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  มาปรับปรุงและ
พัฒนาการการเรียนของตนเอง   
๓) เพ่ือนําผลการประเมินในระดับโรงเรียน
มาเทียบเคียงกับการประเมินผลใน
ระดับชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมติวเขม  O-NET ม.3 และ 
ม.6   
-นักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคมมี
คุณภาพและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล และสามารถนํา 
ความรูไปปรับใชในกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 

๓ โครงการพัฒนา
ทักษะการ
แสวงหาความรู
จากแหลงเรียนรู
บูรณาการภูมิ
ปญญาทองถ่ิน          
และการอนุรักษ
ธรรมชาติ 

1) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
2) เพ่ือใหผูเรียนเกิดความตระหนักใน
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินของตน 
3) เพ่ือใหผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับการ
พัฒนาดานความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผลและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
4) เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบ 
5) เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปใช
ในชีวิตประจําวันได 

1) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
2) ผูเรียนเกิดความตระหนักใน
คุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินของตน 
3) ผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับ
การพัฒนาดานความคิดสรางสรรค 
คิดอยางมีเหตุผล และยอมรับฟง         
ความคิดเห็นของผูอ่ืน  
4) ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบ 
5) ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไป
ใชในชีวิตประจําวันได 
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๕๗ 
 

 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 
/กจิกรรม 

 
วตัถปุระสงค 

 
ผลการดาํเนนิงาน 

๔ โครงการรักษ
ทองถ่ิน  ศิลป
สรางสรรค  สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปญญาไทย 

๑)เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานภายใน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
๒)เพ่ือใหครูภายในกลุมสาระการเรียนรู 
ศิลปะมีสื่อและวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอในการ
จัดการเรียนรู  
3)เพ่ือใหนักเรียนไดมีวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอ 
และเหมาะสมในการฝกฝนทักษะดาน
ทัศนศิลป  ดนตรีและนาฏศิลป  
๔)เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนแสดง 
ความสามารถดานทัศนศิลปดนตรีและ
นาฏศิลป  
๕)เพ่ือใหนักเรียนไดรับประสบการณในการ 
แขงขันเก่ียวกับทักษะดานทัศนศิลป  ดนตรี 
และนาฏศิลป  
๖)เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน  
สรางสรรคงานศิลปะและ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม รักษาคงไวซ่ึงภูมิปญญา
ไทย 

1)  การดําเนินงานภายในกลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะไดรับการพัฒนา 
อยางเปนระบบ  
2) ครูภายในกลุมสาระการเรียนรู 
ศิลปะมีสื่อและวัสดุอุปกรณท่ี 
เพียงพอในการจัดการเรียนรู  
3)นักเรียนไดมีวัสดุอุปกรณท่ี 
เพียงพอและเหมาะสมในการฝกฝน 
ทักษะดานทัศนศิลป                      
ดนตรีและนาฏศิลป 
๔)นักเรียนไดรับการสงเสริมและ
สนับสนุนในการแสดงความสามารถ
ดานทัศนศิลป ดนตรีและ  นาฏศิลป 
๕)นักเรียนไดรับประสบการณใน
การแขงขันเก่ียวกับทักษะดาน
ทัศนศิลป  ดนตรีและนาฏศิลป 
๖) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมีสวน
รวมในการอนุรักษวัฒนธรรม 
ทองถ่ิน  สรางสรรคงานศิลปะและ    
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม   
รักษาไวซ่ึงภูมิปญญาไทย 

๕ โครงการ
สงเสริมสุขภาพ
พลานามัยและ
ศักยภาพดาน
การกีฬา 

๑)เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล 
สุขภาพและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 
2)เพ่ือพัฒนาน้ําหนัก-สวนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
3) เพ่ือปองกันผูเรียนจากสิ่งเสพติดใหโทษ
และหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงตอความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ  
4)เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง 
ม่ันใจในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและให
เกียรติผูอ่ืน 
5) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสรางผลงานจาก
การเขารวมกิจกรรมดานกีฬาและ
นันทนาการ 

1)  ผูเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
รอยละ 90 
2)  ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐาน รอยละ 90  
3)  ผูเรียนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปญหาทางเพศ รอยละ 90 
4) ผูเรียนเห็นคุณคาในตนเอง ม่ันใจ
ในตนเอง มีมนุษยสัมพันธท่ีดีและให
เกียรติผูอ่ืนรอยละ 90 
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๕๘ 
 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ 
/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ผลการดาํเนนิงาน 

๕ โครงการสงเสริม
สุขภาพพลานามัย
และศักยภาพดาน
การกีฬา(ตอ) 

 
  

5) ผลงานของผูเรียนจากการเขา 
รวมกิจกรรมดานกีฬาและ 
นันทนาการ รอยละ 90 

๖ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนทักษะดาน
คณิตศาสตร  

๑)เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตรใหมีความทันสมัย  นาสนใจ 
๒)เพ่ือใหนักเรียนไดเขารวมแขงขันทักษะ
คณิตศาสตร กิจกรรมการสอบแขงขันอ่ืนๆ   
ท้ังภายในและ ภายนอกโรงเรียน 
3)เพ่ือใหนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

๑)นักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม
ไดเรียนรูโดยใชสื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตรใหมีความทันสมัย  
นาสนใจ   
2) นักเรียนไดเขารวมแขงขันทักษะ
คณิตศาสตร  กิจกรรมการ
สอบแขงขันอ่ืนๆ ท้ังภายในและ 
ภายนอก  โรงเรียน 
3) นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

๗ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนทักษะดาน
การสื่อสาร
ภาษาตางประเทศ 

๑)เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหมีความนาสนใจและ
กระตุนใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนดานภาษา 
๒)เพ่ือใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมทาง
ภาษาตางประเทศอยางหลากหลาย 
๓)เพ่ือสรางบรรยากาศและพัฒนา
หองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษาให
นาอยู นาดู นาเรียน 

1) นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศใหความนาสนใจ
และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนดาน
ภาษา 
2) นักเรียนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมของกลุมสาระฯและมีความ
พึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาภาษาตางประเทศ
สูงข้ึน 

๘ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

1)  เพ่ือใหนักเรียนมีความรูดานผลงาน
ของกวีและมีความรูดานภาษาไทยดีข้ึน   
2)  เพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางดาน
หลักภาษาสูงข้ึน 

1)  นักเรียนมีความรูดานผลงาน
ของกวีและมีความรูดานภาษาไทยดี
ข้ึน    
2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางดาน
หลักภาษาสูงข้ึน 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ 
/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ผลการดาํเนนิงาน 

๙ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรูกลุม
สาระการเรยีนรู
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑)เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรครูกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
2) เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
3) เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ 
กระบวนการทางสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
4) เพ่ือพัฒนาหองเรียนคุณภาพกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม   
5) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6) เพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการทางสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7) เพ่ือสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8) เพ่ือลดปญหาการติด 0, ร, มส รายวิชา
สังคมศึกษา 
9) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาสูงข้ึน 
2) จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษา
ไดไปศึกษาตอเพ่ิมข้ึน 
3) จํานวนนกัเรียนท่ีจบการศึกษา
สามารถนําความรูไปประกอบ
อาชีพได 
 

๑๐ พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนกลุมสาระ
การเรียนรูการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

1) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีใหมีความนาสนใจ
และกระตุนใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอการ 
เรียน  
2) เพ่ือใหนักเรียนไดมีสื่อการเรียนรูและ 
วัสดุฝกในรายวิชาการงานอาชีพและ 
เทคโนโลยีเพียงพอ 
3) เพ่ือสรางองคความรูและทักษะการ
ทํางานใหแกผูเรียน 

๑)นักเรียนมีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน
รายวิชาของกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีให
ความนาสนใจและมีเจตคติท่ีดีตอ
การเรียน 
2) นักเรียนทุกคนไดเขารวม
กิจกรรมของกลุมสาระฯและมี
ความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสูงข้ึน 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ 
/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ผลการดาํเนนิงาน 

๑๑ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร 

1) เพ่ือใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จมากข้ึน 
2) เพ่ือสรางนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการ
เรียนรูวิทยาศาสตร 
3) เพ่ือแกปญหาผลการเรียนวิทยาศาสตร
ตกต่ําและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ใหกับนักเรียน 
4) เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูจากการทดลอง
จริงซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดทักษะข้ันสูงซ่ึง
ทางกลุมสาระวิทยาศาสตร นํานักเรียนเขา
รวมกิจกรรมการแขงระดับตางๆตอไป 
5) เพ่ือเปนการสงเสริมความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนท่ีมีแววเปนนักวิทยาศาสตร
ตอไป 

๑)กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
2) นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชา
วิทยาศาสตร  
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตรดีข้ึน 
4) นักเรียนมีการพัฒนาดานทักษะ
กระบวนการทางดานวิทยาศาสตร 
และสามารถแขงขันทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตรจากสถาบัน
อ่ืนๆ ได  
5) สามารถสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถพิเศษของนักเรียนท่ีมี
แววเปนนักวิทยาศาสตรเพ่ิมข้ึนได 

๑๒ โครงการสงเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
คานิยม 12 
ประการเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต
ตาม แนวทาง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๑)เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 
หลักของคนไทย 12ประการ ตามหลักสูตร 
ในระดับดีมาก   
2)  เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียน 
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3)  เพ่ือพัฒนาผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑในระดับดี
ข้ึนไป  

๑)ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ   
2) ผูเรียนมีความรูความเขาใจและ 
สามารถดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
3) ผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญเปนไป
ตามเกณฑของหลักสูตร  
 

๑๓ โครงการสงเสริม
โอกาสทางการ
ศึกษาเพ่ิมพูน
ทักษะอาชีพ
ภายใตระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
และการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย 

๑)เพ่ือพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
และงานสภานักเรียนในโรงเรียน 
2) เพ่ือสงเสริมใหครูท่ีปรึกษา บุคลากร 
ผูปกครอง ชุมชนหนวยงานอ่ืนมีสวนรวมใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3) เพ่ือใหบุคลากรของโรงเรียนเห็น
ความสําคัญและเขาใจถึงแนวปฏิบัติการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนตาม หลักการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา   

1) บุคลากรมีการใชระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
2)  นักเรียนเปนผูมีคุณภาพท้ังทาง 
รางกาย  อารมณ สังคม และ
สติปญญา  
3)  ผูปกครองใหความรวมมือใน
การชวยเหลือนักเรียนจนสงผลให
นักเรียนมีคานิยมท่ีดีงาม 
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๖๑ 
 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ 
/กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ผลการดาํเนนิงาน 

๑๓ โครงการสงเสริม
โอกาสทางการ
ศึกษาเพ่ิมพูน
ทักษะอาชีพ
ภายใตระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
และการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย  

4)  เพ่ือใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ 
และพัฒนาครบทุกดาน อยางท่ัวถึง  
5)  โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ท่ีสามารถตรวจสอบและรายงานได  

4)  โรงเรียนมีขอมูลสามารถทําการ
ชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและยั่งยืน 
 

 

๓. จุดเดน   จุดท่ีควรพัฒนา 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
     ๑. ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนา
กระบวนการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
เรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง  และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
จริงได เชน กิจกรรมศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศรร.)  กิจกรรมลดเรียนเพ่ิมรู เปนตน 
     ๒. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
นักเรียนไดแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย
ตนเองอยางตอเนื่อง 
     ๓. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน มีสวนรวม
ในการจัดบรรยากาศหองเรียนคุณภาพเนน
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
     ๔. จัดสอบเพ่ือประเมินผล การเรียนรูของ
ผูเรียนอยางเปนระบบท้ังการประเมินจาก สพฐ.
และของโรงเรียน  โรงเรียนไดนําผลการทดสอบ
มาใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง 

     ๑. ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหอยาง
หลากหลายและใชแหลงเรียนรูในการพัฒนา
ตนเอง 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
๕. ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ 
เทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย นําเทคนิค  วิธีการสอน
ใหมๆ เชน การสอนผานโปรแกรมออนไลนท่ี
หลากหลาย   ZOOM  Google- Classroom,  
Google- meet,   DLTV  เปนตน  มาพัฒนา
ผูเรียน  ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู 

 

 
 แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน   

1. เขารวมโครงการ KKU  Smart  Learning  กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรายวิชาคณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ตรงกับความตองการของเด็ก
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดการเรียนรูผานระบบสมารทโฟน และไดใชสื่อท่ีมีความทันสมัยนาสนใจ 

2. เขารวมโครงการโรงเรียนเครือขายวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ  โดยศูนยขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ในรายวิชาคณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร โดยไดรับการสนับสนุนในดานสื่อการสอนท่ีทันสมัย  เทคนิควิธีการสอน 

3. เขารวมโครงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ไดนําผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ใหมีทักษะการอาน  การเขียน  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ ๒W๓P ไดผานผล
การคัดเลือกการเสนอโครงการฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยดังกลาวในโครงการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการศึกษาคนควาอิสระ (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(World  Class  Standard  School : WCSS)      
 ๕. เขารวมโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษ  จังหวัดบุรีรัมย โดยจัดการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียนท่ีมีความแตกตางดานสติปญญาโดยมีการยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามแนวคิด  
No Child Left Behind (NCLB) “ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง” โดยไดรับการสนับสนุนดานสื่อการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็กเฉพาะกลุม 

๖. เขารวมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project และ Service Based 
Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก ภายใตโครงการ “ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก” 
 ๗. เขารวมโครงการ  “สถานศึกษา ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาท สมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปนแบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” ภายใต
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 ๘. เขารวมโครงการ  โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” 
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถ
บพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
    ๙.  โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาท่ีสองโดยเปดสอนรายวิชาภาษาจีน สอนใหกับนักเรียน
ทุกคนในทุกระดับชั้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาท่ีสอง 
 ๑๐.  สงเสริมสนับสนุนครูเขารับการอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือนําเทคนิค  วิธีการสอนใหมๆ เชน การ
สอนผานโปรแกรมออนไลน  ZOOM   Google- Classroom  Google- meet   DLTV  เปนตน  มาพัฒนา
ผูเรียน  ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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สรปุผลการประเมนิในภาพรวม 
 

๑. ระดบัคณุภาพ : ระดับยอดเยีย่ม 
 

2. วิธีการพัฒนา/กระบวนการ/ขอมูล/หลักฐาน/เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน   
    ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/กระบวนการ  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคมไดมีวิธีการพัฒนา/กระบวนการ   เพ่ือยกระดับคุณภาพ โดยใชการพัฒนา

โรงเรียนในรูปแบบ “HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL”  ดังนี้  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
H : High Quality หมายถึง การพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศ  คือ  พัฒนา โรงเรียน 

คุณภาพ  บุคลากรคุณภาพ  และนักเรียนคุณภาพ 
  U : Understanding หมายถึง  การสรางความเขาใจ คือ สรางความเปนหนึ่งเดียว มีความ
รักสามัคคีกัน  และทํางานเปนทีม 
  G : Giving  หมายถึง  การให  คือ  การใหโอกาส  ใหความปลอดภัย  ใหความรักและ                   
ความหวงใยซ่ึงกันและกัน 
       N :  New Normal  หมายถึง  การสรางชีวีวิถีใหม คือ การรักษาสุขภาพในสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รับผิดชอบตอสังคม และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน               
การดํารงชีวิตประจําวัน 
  A : All for Education and Education for All หมายถึง ทุกคนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาและการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคน  คือ  ทุกคนรวมวางแผน  รวมกันพัฒนา  และรวมกันแกไข   

การบริหารโรงเรียนโดยใช  HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL เปนรูปแบบ การ
บริหารท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางรอบดานท้ังระบบการบริหารจัดการ โดยนํากระบวนการ 
PLC  มาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ใหเปนไปตามเปาหมายของสถานศึกษาท่ีวางไว ซ่ึงประกอบไปดวย  
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นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จน

เกิดเปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง  โดยมีข้ันตอนการพัฒนา ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๑ สํารวจ วิเคราะหปญหา ความตองการ โดยใชวิธี SWOT Analysis เพ่ือใหทราบ 

ถึงบริบทของโรงเรียน และทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมโดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 
  ข้ันตอนท่ี ๒ ข้ันการวางแผน (Plan) เปนการออกแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพโดยใช 
HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โดยยึดบริบทของโรงเรียนพระครูพิทยาคม หลังจากนั้นวิเคราะห   
จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ตลอดจนศึกษานโยบายตนสังกัด เปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ การสรางชุมชนแหงการเรียนรู แลวนําขอสรุปท้ังหมดมากําหนด
ทิศทางของโรงเรียนใหชัดเจนโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจกลยุทธของโรงเรียนพระครูพิทยาคม วาจะไปสู
ทิศทางนั้นไดอยางไร 

 ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันปฏิบัติตามแผน (Do) เปนการสรางความตระหนัก ความใจกับทุกฝาย เพ่ือ
นําการบริหารโรงเรียนคุณภาพ HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL ไปใชเพ่ือบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีตั้งไว โดยเนนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน การทํางานเปนทีม และการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยนํา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL ซ่ึงเปนการดําเนินการตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ คูมือการดําเนินงานของโรงเรียน ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีมีโครงการ/
กิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี ๔ ข้ันตรวจสอบ (Check) เปนการประเมินผลและตรวจสอบ รูปแบบการบริหาร                    
โรงเรียนคุณภาพโดยใช HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL โดยยึดการบริหารงานและประเมิน                
รอบดานวามีจุดแข็ง จุดแกไข จุดพัฒนาในสวนใดบาง โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 ข้ันตอนท่ี ๕ ข้ันปรับปรุงแกไข (Action) เปนการใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) โดย
สะทอน  การดําเนินงานตามสภาพจริง และนําขอมูลนั้นมาปรับปรุงพัฒนา แกไข จนกวาจะบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว 
 จากการดําเนินงานการบริหารโรงเรียนโดยใช  HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL เปน
รูปแบบ การบริหารท่ีมุงสูการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางรอบดานท้ังระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การจัดการเรียนรู ระบบการพัฒนาครูและบุคลากร ระบบการสรางเครือขายกับทุกภาคสวน ตลอดจนสราง
จิตสํานึกในการชวยเหลือและใหบริการชุมชน สงผลใหโรงเรียนพระครูพิทยาคมเปน   โรงเรียนคุณภาพท่ี
ประกอบไปดวย นักเรียนมีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จน
เกิดเปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง   
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๒.๒ ขอมลู  หลักฐาน  เอกสารเชงิประจักษ ทีส่นบัสนุนผลการประเมนิตนเอง 

๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET)  ปการศึกษา 256๒/256๓ 

     
สรุปผลคะแนน การทดสอบระดับชาต ิ (O-NET)  ปการศึกษา  256๓ 

 เปรียบเทียบปการศึกษา 256๒ และปการศึกษา  256๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

     

สาระวิชาฯ 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 

มัธยมศึกษาปที 3 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด รอยละ 

ภาษาไทย 54.51 56.90 2.39 4.38 

ภาษาอังกฤษ 29.13 30.50 1.37 4.70 

คณิตศาสตร 23.00 22.41 -0.59 -2.57 

วิทยาศาสตร 28.79 29.56 0.77 2.67 

รวม 33.86 34.84 0.99 2.30 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

ปการศึกษา 256๒/256๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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ปการศึกษา  2562 ปการศึกษา  2563



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๖๗ 
 

 
 
 

    
สรุปผลคะแนน การทดสอบระดับชาต ิ (O-NET)  ปการศึกษา  256๓ 

 เปรียบเทียบปการศึกษา 256๒ และปการศึกษา  256๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

     

สาระวิชาฯ 

ระดับคะแนนเฉล่ีย 

มัธยมศึกษาปที 6 

2562 2563 เพ่ิม/ลด รอยละ 

ภาษาไทย 37.74 40.14 2.40 6.36 

สังคมศึกษาฯ 33.12 33.84 0.72 2.17 

ภาษาอังกฤษ 21.54 22.88 1.34 6.22 

คณิตศาสตร 17.85 20.04 2.19 12.27 

วิทยาศาสตร 24.26 27.20 2.94 12.12 

รวม 26.90 28.82 1.92 7.83 

   

 
 

 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
ปการศึกษา 256๒/256๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6

ปการศึกษา  2562 ปการศึกษา  2563



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๖๘ 
 

 
จากการจัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนท้ัง ๘ กลุมสาระ สงผลใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของนักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน ๐.๙๙ คะแนน คิดเปนรอยละ ๒.๓๐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร   ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)  ผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึนในทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเปน ๑.๙๒ คะแนน เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๗.๘๓   
เม่ือเทียบกับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๒ ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายท่ี
โรงเรียนไดตั้งไวเม่ือตนปการศึกษา ๒๕๖๓   ดังนั้น  โรงเรียนมีแนวทางในการปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอน
และดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดําเนินการจัดทําแผนเรงรัด
พัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดใหมีการวิเคราะหขอสอบยอนหลัง ๓ ป  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง  จุดควรพัฒนาเรงดวน  
นําจุดควรพัฒนาเรงดวนมาปรับปรุงวางแผนพัฒนาตอไป  ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูประสิทธิภาพผูเรียน  โดยเนนกิจกรรมติว O-NET ม.๓ และ ม.๖  โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนท้ัง ๕ กลุมสาระการเรียนรู  เนนการออกแบบการวัดการ
ประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  ดําเนินการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนอยางตอเนื่องเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

๒) ผลการพัฒนานักเรียนระดับชาติ  ปการศึกษา 256๓ 
 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 
นักเรยีน  
เด็กหญิงณฏัฐวกิา  วงศวเิศษ
เด็กหญิงนติยา  สวสัด ี
เด็กหญิงนรนิทพิย  สวสัด ี
เด็กหญิงรตัติกาล สออนรมัย 
เด็กหญิงภาวนิ ี อุตรา 
เด็กหญิงพรมพร  มสีธุา 
นางสาวกสุุมา ดรีบรมัย 
นางสาวชตุมิา  คาํสวนจิก
นางสาวจนัทวภิา  คาํแดง 
นางสาวศภุชัญา  ฉมิมาล ี
นางสาวศศกิานต  ชนิคํา 

 

ชนะเลิศ การแขงขันกาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป ๒๕๖๓ ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัด

กระบี่ 

 

 
สมเด็จพระกนิษฐา  

ธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

นางสาวธารณิ ี สายสวุรรณ 
นางสาววรญัญา  พิมโสดา 

เหรียญทอง  การแขงขันรถวิ่งตามเสนจับความเร็ว 
(BRU Line Tracking Contest 2020) ประเภททีม 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

เด็กหญิงพทัธวรรณ  วฒุยิา   
เด็กหญิงมนัญชยา  ปกกาสาร 

เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร ในหัวขอ “จุดประกายความคิด พัฒนา
ชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี 
สูวิถีแหงนวัตกรรม” ม.ตน 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๖๙ 
 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 
นางสาวปารชิาต ิ
             เอื้อวเิศษวฒันา   

เหรียญทอง  การแขงขันวาดภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร ในหัวขอ “จุดประกายความคิด พัฒนา
ชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี 
สูวิถีแหงนวัตกรรม” ม.ปลาย 

คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

 
โรงเรียนไดสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   สรางโอกาสใหผูเรียนทุกคนมี

สวนรวมในการเรียนรูตามความถนัด และความสนใจดวยวิธีการท่ีหลากหลายผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง มีการบริหารจัดการเรียนรูเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดีรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ีสอดคลองกับบริบท
ของชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูเต็มตามศักยภาพ   ตามกรอบแนวทางหลักสูตรแกนกลางข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนไดรับรางวัลเปนท่ีภาคภูมิใจ 

 
3) ผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ปการศึกษา 256๓ 
 

ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา นักกีฬากาบัดดี้ยุวชนหญิง  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  

การแขงขันกาบัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๐ 
ประจาํป ๒๕๖๓ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เกียรติบัตรระดับทอง  อันดับ ๒ รางวัลระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดกลาง 

สพม. เขต ๓๒ 

รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ ๒  โรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเปน
เลิศ โครงการยกระดับการจัดการเรียน ในสถาบันการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง ดวย Project 
และ Service Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียนใหเปนพลเมืองโลก กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

สพม. เขต ๓๒ 

เปนตัวแทน สพม. เขต ๓๒ เขารวมโครงการประชุมวิชาการ
นําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปน
พลเมืองโลก ภายใตโครงการ “ยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียง
เหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service Based Learning 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก” 

มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏอุบลราชธาน ี

 
 
 
ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๗๐ 
 

สถานศึกษา เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับยอดเยี่ยม                              
การดําเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ  
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                             
(COVID-๑๙) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ศูนยเฉพาะกิจการจัด
การศึกษาทางไกลใน
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  
สพม.เขต ๓๒ 

ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ   ระดับดีมาก “สถานศึกษา               
ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาท 
สมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปน
แบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” 
ภายใตโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สํานกังานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดี
เริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
พระปยมหาราช 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

แชมปรุนอายุไมเกิน ๑๖ ป การแขงขันฟุตบอล
เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๑๖ ประจําป ๒๕๖๓ ระดับจังหวัดบุรีรัมย  
“๑๖ th THAILAND  PRIME  MINISTER CUP 
๒๐๒๐” 

สํานักงานการทองเท่ียว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย 

เกียรติบัตร “โครงการ สวนสวย โรงเรียนงาม” ระดับ 
ดีเดน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จาก สมาคม
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๓๒ 

ผูบริหาร 
นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล 

ไดรับเกียรติบัตรรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC 
AWARDS) เหรียญทอง ผูอํานวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม  ผูปฏิบัติงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน   

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๗๑ 
 

ผูบรหิาร 
นายสญัญา  บุณยพงศพกิลุ 

ไดรับการคัดเลือกเปน  ผูอํานวยการท่ีมีผล
การปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ดีเดน ประจําปการศึกษา  2562 

สมาคมผูบริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย 
และ สพม. 32 

คร(ูระบชุื่อ) 
นายอทิธพิล  ดาบรมัย 

 
ไดเลื่อนวิทยฐานะเปน ครูชํานาญการพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายมารุต  รตันปลื้ม 
นายอรรถพล  จนัทรศรลีะมยั 
นางสาวจฑุารตัน  นจิจิ้งหรดี 
นายนฤทธกิร  จนัทรนิว้ 

ไดเลื่อนเปน ครู คศ.๑ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสภุาพร  ศรีคาํ                                                         
นางเพญ็พร  จนัทรละมนุมา                                           

ครูดีของแผนดินข้ันพ้ืนฐาน”                       
ประจําปการศึกษา  2563 ประเภท
ครูผูสอน 

สพฐ.  รวมกับ 
มูลนิธิครูดีของแผนดิน 

นายชยัณรงค  ครี ี ไดรับรางวัลผูฝกสอนดีเดน การแขงขันกา
บัดดี้ยุวชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ครั้ง
ท่ี 10 ประจําป 2563 ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดกระบี่ 

สมาคมกาบัดดีแ้หง
ประเทศไทย 

นายกษดิิเ์ดช  แกววนั   
นายอศัวนิ  อัครศรวีร   
นายนฤทธกิร  จนัทรนิว้ 
นายอทิธพิล  ดาบรมัย 

ไดรับเกียรติบัตรเปนครูท่ีปรึกษาโครงงาน
คุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจ
เรา” เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว พระปยมหาราช 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ ์  ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูดีเดน” เนื่องในงานวนัคร ูประจําป
การศึกษา 2563  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

นายอาทติย  ปะสลีะเตสัง  
นางนวรตัน  ปกการะเน  
นายอิทธพิล  ดาบรมัย  
นายอนุพงษ  รงัสสีนัตวิานนท 

ไดรับเกียรติบัตรเปนครูผูฝกซอมนักเรียน
ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการวิ่ง
ตามเสนจับความเร็ว (BRU  Liacking  
Contest  2020)  ประเภททีมเนื่องในงาน
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  ประจําป
การศึกษา  2563 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย 

 
ประเภท ระดบัรางวลั/ชือ่รางวลัที่ไดรบั หนวยงานที่มอบรางวลั 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๗๒ 
 

นางสพุรรณ ี เหมอืนถนอม 
นายสญัญา  เสนาพนัธ      
นางสาวปภาวรนิทร  อนิทรพทิกัษ   
นางนศิากร  วสธุารฐั 

ไดรับรางวัล “ครูดี  ศรี สพม.32” ประจาํป 
2563 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 32 

นายอทิธพิล  ดาบรมัย 
นายอัศวนิ  อัครศรวีร      
นางโสภดิา  ฉมิจารย   
นายชยันรงค  ครี ี 
นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ ์  
นายกษดิิเ์ดช  แกววนั     
นายมารุต  รตันปลื้ม 
นายอรรถพล  จนัทรศรลีะมยั 
นางสาวรศัม ี สขุผดุง 
นางพรพรรณ  สมัคคา 

ไดรับรางวัลครูผูสอนท่ีมีผลการปฏิบัติงาน  
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเดน ประจําป
การศึกษา  2563 

สมาคมผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 32 

 
 ผลจากการสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพตามโครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศตามมาตรฐานวชิาชีพเพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับความรูใหมๆ และไดรับประสบการณใหมๆเพ่ิมข้ึน   ครูและบุคลากรทางการศึกษานําผลการอบรม 
สัมมนา  มาพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอน  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและไดรับ
รางวัลจากการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 
สรุปแนวทางการพัฒนา  และความตองการความชวยเหลือ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
    มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน 
     ๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึง
ประสงคมี ความใฝรูและเรียนรูอยางตอเนื่อง 
คิดเปนทําเปน  
     ๒. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ของ
นักเรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  ๓  คะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน 
๐.๙๙ คะแนน คิดเปนรอยละ ๒.๓๗ ซ่ึง
เพ่ิมข้ึนในสาระการเรียนรูภาษาไทย   
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร 

    มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน 
 ๑. จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในวิชาคณิตศาสตร  
พบวาผลการทดสอบ ไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีตั้ง
ไว จึงไดหาแนวทางในการปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอนและดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยดําเนินการ
จัดทําแผนเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน จัดใหมีการ
วิเคราะหขอสอบยอนหลัง ๓ ป  เพ่ือศึกษาจุดแข็ง   
จุดควรพัฒนาเรงดวน  นําจุดควรพัฒนาเรงดวนมา
ปรับปรุงวางแผนพัฒนาตอไป 
  

 
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๗๓ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน(ตอ) 

ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๖   ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  ผลคะแนนท่ีไดเพ่ิมข้ึนใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู คิดเปน ๑.๙๒ คะแนน
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๗.๘๓   เม่ือเทียบกับผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ในรอบปการศึกษา 
๒๕๖๒ ซ่ึงเปนไปตามคาเปาหมายท่ีโรงเรียนได
ตั้งไวเม่ือปการศึกษา ๒๕๖๓      
     ๓. ผูเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ มี
รอยละการจบ ๕๐.๐๐ ผูเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ มีรอยละการจบ ๙๓.๘๖   
     ๔. ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง
รวมท้ังสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารไดทุกคน
สามารถใช เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง 
     ๕. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายและ น้ําหนักสวนสูงตาม 
เกณฑ ผูเรียนมีสัมมาคารวะ  มีความรักตอ
สถาบัน จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษาเปนท่ี 
ยอมรับของชุมชนโดยรอบ 
   ๖. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับ
ผลการจัดการศึกษาสภาพปญหาความตองการ
พัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนน
การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู 
    ๗. มีการจัดคายวิชาการท้ัง ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหรอบดาน
ครบตามหลักสูตร ในทุกระดับชั้น 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน(ตอ) 
   ๒. กําหนดแผนพัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูท่ีเนนทักษะ
การคิด  เพ่ือพัฒนานักเรียนในการคิดอยางมี
ระบบ คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ แกปญหาไดอยาง
มีสติสมเหตุผล จัดโครงการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง   

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการ
จดัการ 
      ๑. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
อยางเปนระบบ  ภายใตการบรหิารรูปแบบ 
HUGNA MODEL FOR QUALITY SCHOOL มี
เปนการมุงเนนความสําเร็จประกอบดวย นักเรียน 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการ
จดัการ 
    ๑. เปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชน ไดมีสวน
รวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
      

 
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

๗๔ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการ
จดัการ(ตอ) 
มีคุณภาพ ครูมีคุณภาพ ผูบริหารมีคุณภาพ  
โรงเรียนมีคุณภาพ ชุมชนมีคุณภาพ จนเกิด
เปนองคกรแหงคุณภาพอยางแทจริง  
     ๒. มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลอง
กับผลการจัดการศึกษาสภาพปญหาความ
ตองการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู 
     ๓. มีการจัดคายวิชาการท้ัง ๘ กลุมสาระ
การเรียนรู  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหรอบ
ดานครบตามหลักสูตร ในทุกระดับชั้น 
     ๔. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน ความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน  โดมเอนกประสงค  
กิจกรรม๕ส. ปรับภูมิทัศนของโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ  เปนตน 
   ๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับ
การอบรมและพัฒนาท้ังดานการจัดการเรียน
การสอนและงานพิเศษ อยางตอเนื่อง มากกวา 
๒ ครั้งตอภาคเรียน คิดเปนรอยละ 8๑.๑๓       
     ๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับ
การนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผล 
อยางตอเนื่อง มากกวา ๒ ครั้งตอภาคเรียน คิด
เปนรอยละ 7๕.47   และจัดทํารายงานผล
การจัดการศึกษารายบุคคล  ท้ังนี้เพ่ือรวบรวม
ขอมูลเปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตอไป 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
(ตอ)    
     ๒. สงเสริม  สนับสนุน ใหครศึูกษาคนควา 
จัดทําวิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนท่ีทันสมัยและตรง
ตามความตองการของนักเรียน 
     ๓. เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนคิดเปน  ทําเปนและแกปญหาเปน  สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการเรยีนการสอนที่
เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
    ๑. ครูมีความตั้งใจมุงม่ันในการพัฒนา
กระบวนการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนได
เรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการเรยีนการสอนที่เนน
ผูเรยีนเปนสาํคญั 
     ๑. ครูควรจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดมีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะหอยาง
หลากหลายและใชแหลงเรียนรูในการพัฒนาตนเอง 
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๗๕ 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 
มาตรฐานที ่๓ กระบวนการเรยีนการสอนที่
เนนผูเรยีนเปนสําคัญ(ตอ) 
จริง  และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตจริงได เชน กิจกรรมศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง (ศรร.)  กิจกรรมลดเรียน
เพ่ิมรู เปนตน 
     ๒. นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
นักเรียนไดแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยี
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
    ๓. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ
ท้ังภายในหองเรียนและนอกหองเรียน มีสวน
รวมในการจัดบรรยากาศหองเรียนคุณภาพเนน
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
     ๔. จัดสอบเพ่ือประเมินผล การเรียนรูของ
ผูเรียนอยางเปนระบบท้ังการประเมินจาก 
สพฐ.และของโรงเรียน  โรงเรียนไดนําผลการ
ทดสอบมาใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง 
    ๕. ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ 
เทคโนโลยี  ท่ีทันสมัย นําเทคนิค  วิธีการสอน
ใหมๆ เชน การสอนผานโปรแกรมออนไลนท่ี
หลากหลาย   ZOOM  Google- Classroom,  
Google- meet,   DLTV  เปนตน  มาพัฒนา
ผูเรียน  ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู 

    

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานใหสูงข้ึน   

1. เขารวมโครงการ KKU  Smart  Learning  กับ มหาวิทยาลัยขอนแกน ในรายวิชาคณิตศาสตร    
วิทยาศาสตร  และภาษาอังกฤษ  เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ตรงกับความตองการของเด็ก
ในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดการเรียนรูผานระบบสมารทโฟน และไดใชสื่อท่ีมีความทันสมัยนาสนใจ 

2. เขารวมโครงการโรงเรียนเครือขายวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยโรงเรียนมหิดล 
วิทยานุสรณ  โดยศูนยขยายผลโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย   ในรายวิชาคณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร โดยไดรับการสนับสนุนในดานสื่อการสอนท่ีทันสมัย  เทคนิควิธีการสอน 
 

๓.  เขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World  Class  Standard  School : WCSS)  เพ่ือจัด 
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๗๖ 
 

กระบวนการบริหารจัดการใหเปนไปตามรูปแบบของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๔. เขารวมโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับศูนยการศึกษาพิเศษ  จังหวัดบุรีรัมย โดยจัดการเรียนการ
สอนใหกับผูเรียนท่ีมีความแตกตางดานสติปญญาโดยมีการยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามแนวคิด  
No Child Left Behind (NCLB) “ไมมีเด็กคนใด ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง” โดยไดรับการสนับสนุนดานสื่อการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับเด็กเฉพาะกลุม 
 ๕. เขารวมโครงการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ไดนําผลการวิจัย เรื่อง พัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู  ใหมีทักษะการอาน  การเขียน  และ
กระบวนการทางคณิตศาสตรเบื้องตนเพ่ือเปนพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา ดวยกระบวนการ ๒W๓P ไดผานผล 
การคัดเลือกการเสนอโครงการฯ ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยดังกลาวในโครงการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6. เขารวมเปนโรงเรียนเครือขาย ทางวิชาการดานการรับนักศึกษา “เครือขายวิชาการ  ประสาน
สัมพันธ  สรางสรรคสังคม” กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ๗.  โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาท่ีสองโดยเปดสอนรายวิชาภาษาจีน สอนใหกับนักเรียน
ทุกคนในทุกระดับชั้น  เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาท่ีสอง 

๘. เขารวมโครงการประชุมวิชาการนําเสนอแผนการจัดการเรียนรูดวย Project และ Service Based 
Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก ภายใตโครงการ “ยกระดับการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนลาง  ดวย Project และ Service 
Based Learning เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใหเปนพลเมืองโลก” 
 ๙. เขารวมโครงการ  “สถานศึกษา ท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาในพระบาท สมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไปสูการปฏิบัติ  จนเปนแบบอยางท่ีดีระดับภาค  ประเภทระดับมัธยมศึกษา” ภายใต
โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบชองสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๑๐. เขารวมโครงการ  โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี  ทําดีเริ่มไดท่ีใจเรา” เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรและ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
 ๑๑. เขารวมโครงการ “โครงการ สวนสวย โรงเรียนงาม”เพ่ือพัฒนาสภาพบรรยากาศในโรงเรียนให
นาอยู  นาเรียน สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู   กับสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยและ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
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๗๗ 
 

สวนที ่๓ 

การปฏบิัตทิีเ่ปนเลศิ (Best  Practices) 

     โรงเรียนพระครูพิทยาคมไดดําเนินการจัดการศึกษาในรอบป ๒๕๖๓ ท่ีผานมาซ่ึงมีท้ังภาพ

ความสําเร็จและสิ่งท่ีตองดําเนินการพัฒนาซ่ึงโรงเรียนไดนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหสังเคราะหเพ่ือสรุปเปนการ

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best  Practices) ของโรงเรียนไดดังนี้ 

ช่ือผลงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ I2P 3CM Model เพือ่พฒันาทกัษะด้านดนตรี    

                    ไทยของนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนพระครูพทิยาคม 

ช่ือเจ้าผลงาน  ชื่อ-สกุล นางสมาภรณ์  ดวงฤทธ์ิ    

ตําแหนง ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพเิศษ  กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

ทีอ่ยู่  โรงเรียนพระครูพิทยาคม   ตําบลพระครู  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  ๓๑๐๐๐  

                    โทรศัพท ๐๔๔-๖๖๖ ๑๒๒  
 

1. ความสาํคญัของปญหา  
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดหมาย มุงพัฒนาผูเรียนให
เปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิดกับผูเรียนเม่ือจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย  มีความรักชาติ มีจิตสํานึก
ในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทางเปนประมุข  และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบดวยกิจกรรม 3 ลักษณะคือ 1) กิจกรรมแนะแนว  2) กิจกรรมนักเรียน  3)กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน  

ในสวนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีมุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผู
ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การ
ชวยเหลือแบงปนเอ้ืออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองตามความสามารถ  ความถนัด และความ
สนใจของผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองทุกข้ันตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน 
ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุมตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิ
ภาวะของผูเรียนและบริบทของสถานศึกษา และทองถ่ิน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย ไดประกาศเปนนโยบายวา "ไมมีเด็กคนใด             

ถูกทอดทิง้ไวขางหลงั" No child left behind  และเชื่อมโยงสู "การศึกษาสําหรับเด็กทุกคน"               
(Education for all) หมายถึง ทุกภาคสวนของระบบการศึกษาตองมีมุมมองในการจัดการศึกษาดวยความ 
เชื่อวา เด็กแตละคนมีความแตกตางหลากหลายในคุณลักษณะ (Heterogeneous Group) มิใชการปฏิบัติ   
ตอเด็กในลักษณะเด็กทุกคนมีคุณลักษณะเดียวกัน (Homogenous Group) ดวยหลักการและเหตุผลขางตน 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ไดออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ I2P 3CM Model เพ่ือพัฒนาทักษะดานดนตรีไทยของนักเรียน
ชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

การจัดรปูแบบการเรียนรู โดยกระบวนการ I2P 3CM Model นั้นมีข้ันตอนดังนี้   I  : Inspiration   
หมายถึง  แรงบันดาลใจ , P : Practice  หมายถึง การฝกฝน , P  : Project  หมายถึง โครงงาน C  :  
Campหมายถึง การจัดคาย , C  : Contest หมายถึง การประกวด , C : Confidence หมายถึง ความม่ันใจ 
จากการจดัรูปแบบการเรียนรู โดยกระบวนการ I2P 3CM Model นั้นพบวา นักเรียนสามารถตั้งเปาหมาย
และเรียนรู ฝกฝนพัฒนาทักษะฝมือดานดนตรีไทย ใหเปนไปตามเปาหมายอยางเต็มความสามารถและเต็ม
ศักยภาพของ แตละคน และเตรียมความพรอมการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในสาขาดนตรี 

 

๒. วตัถปุระสงคและเปาหมายของการดาํเนนิการ 
2.1 วัตถปุระสงคของการดาํเนนิการ 

1) เพ่ือใหนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนพระครูพิทยาคมไดเรียนรูตามรูปแบบ                 
การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ I2P 3CM Model 

2) เพ่ือใหนักเรียนไดกําหนดเปาหมายการเรียนรูของตนเองของการเรียนในชุมนุมดนตรี 
ไทย 

3) เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามท่ีตนสนใจ ตามความสามารถ 
และศักยภาพของตนเอง  

          4) เพ่ือพัฒนาครู/บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะโรงเรียนพระครูพิทยาคมใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการศึกษาตามจัดรูปแบบการเรียนรูโดยใชกระบวนการ I2P 3CM Model                                                                                                                                    

         5) เพ่ือเผยแพรและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู โดยกระบวนการ I2P 3CM Model               
ใหกับหนวยงานท่ีมีความสนใจตองการพัฒนานักเรียน ครู/บุคลากรในหนวยงานนั้น 

2.2 เปาหมายของการดําเนินการ 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
1) นักเรียนไดเรียนรูตามจดัรูปแบบการเรียนรู โดยกระบวนการ I2P 3CM Model          

คิดเปนรอยละ 100 
2) นักเรียนไดรับรางวัลและเกียรติบัตรจากการแขงขันทักษะดานดนตรีไทย                    

คิดเปนรอยละ 90 ของรายการท่ีสงเขารวมแขงขัน  
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มความสามารถและเต็มศักยภาพในทักษะ 
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ดานดนตรีไทยคิดเปนรอยละ 100 
2) ครู/บุคลากรในโรงเรียนไดรับความรูในการจัดการศึกษาตามรูปแบบการเรยีนรู                         

โดยกระบวนการ I2P 3CM Model อยางมีคุณภาพ  คิดเปนรอยละ 90   
3) ครูมีความรูความเขาใจและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐาน 

และพัฒนาตนเองสูครูมืออาชีพ  
4)  โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาท้ังผลงานวิชาการ                        

และงานฝมือ  
5) ชุมชนมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาตอโรงเรียนและใหความรวมมือในการสงเสริมพัฒนา 

โรงเรียนในทุกดาน   

 

3. กระบวนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย"ไมมีเด็กคนใด  ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง"  
No child left behind โดยผานการจดัการเรียนรูโดยกระบวนการ I2P 3CM Model 
 โดยพัฒนาตาม Flow Chart ดังนี้   
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การวางแผน 

I : Inspiration 
(แรงบันดาลใจ) 

 

P : Practice   
(การฝกฝน) 

 

P : Project 

(โครงงาน) 

  

C : Confidence  
(ความมัน่ใจ) 

 

C : Camp  
(การจัดคาย) 

 

C : Contest 

 (การประกวด) 
 

สรปุ/รายงานผล 

M : Model 
(แบบอยาง) 
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3.1 ข้ันตอนการดําเนินการตาม Flow Chart 

1) วางแผน รับสมัครนักเรียนกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
  2) จัดกิจกรรมเพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนชุมนุมดนตรีไทยเพ่ือกําหนดเปาหมาย              
           ในการฝกทักษะดานดนตรีไทย  
  3) ฝกฝนทักษะดนตรีไทย ผานการเรียนรูในชั่วโมงชุมนุม 
  4) กําหนดโครงงานการนําเสนอบทเพลง 

5) จัดกิจกรรมเขาคายฝกทักษะดนตรีไทย 
  6) จัดกิจกรรมการประกวด หรือสงเสริมการประกวดแขงขัน 

7) เสริมสรางความม่ันใจ โดยการมอบเกียรติบัตร 
8) เม่ือนักเรียนไดรับการจัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model จะกลายเปนบุคคลตัวอยาง 

เปนตนแบบสรางแรงบันดาลใจใหรุนนองตอไป 
9) สรปุ / รายงานผล 

3.2  การดําเนินงานตามกิจกรรม  (ตามวง PDCA) 
1)  ข้ันตอนการวางแผน  
    1.1 กําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของชุมนุมดนตรีไทย 
    1.2 แจงจุดมุงหมายในการพัฒนานักเรียนผานการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการ               
         จัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model         
    1.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องดนตรีใหอยูในสภาพพรอมใชงานในการจัดกิจกรรมให 
         เหมาะกับตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
2) ข้ันดําเนินการ  

ครูและนักเรียนลงมือปฏิบัติตามกระบวนจัดการเรยีนรูโดยกระบวนการ                 
จัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model 

3) ข้ันสรุปและรายงาน   
- สรุปและรายงานผลการดําเนินการ 
- ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. ผลการดําเนินงาน 
  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย"ไมมีเด็กคนใด  ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง 
" No child left behind โดยผานการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model  
มีดังนี้ 
 4.1 ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 
  1) นักเรียนไดรับการพัฒนาการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  คิดเปนรอยละ 100  

2) นักเรียนไดเรียนรูตามจดัรูปแบบการเรียนรู โดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ                       
I2P 3CM Model คิดเปนรอยละ 100 

3) นักเรียนไดรับรางวัลและเกียรติบัตรจากการแขงขันทักษะดานดนตรีไทย                          
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คิดเปนรอยละ 90  จากรายการท่ีสงเขาแขงขัน 
 
 

4.2  ผลท่ีเกิดข้ึนกับครู 
1) ครู/บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะโรงเรียนพระครูพิทยาคมไดรับความรูใน      

การจดัการศึกษาตามรูปแบบการเรียนรู โดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model 
อยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 90 

2) ครูมีความรูความเขาใจและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานและ 
           พัฒนาตนเองสูครูมืออาชีพ 

4.3  ผลท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน 
1) ทําใหโรงเรียนไดรับยอมรับและไดรับการชื่นชม จากผูปกครองและชุมชน   
2) โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาท้ังผลงานวิชาการและงาน

ฝมือ 
4.4  ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

1) ชุมชนมีความม่ันใจในมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
2) ชุมชนมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาตอโรงเรียนและใหความรวมมือในการสงเสริมพัฒนา

โรงเรียนในทุกดาน   
                     3) ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 

 
5.  ประโยชนท่ีไดรับและการเผยแพร 
 ประโยชนท่ีไดรับและการเผยแพร จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย"ไมมีเด็กคนใด   
ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง " No child left behind โดยผานการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการจัดการเรียนรู
แบบ           I2P 3CM Model  มีดังนี้ 

5.1  นักเรียนไดรับการพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพผานรูปแบบการเรียนรู โดยกระบวนการ                 
จัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model   

5.2 นักเรียนสามารถตั้งเปาหมายในการเลนดนตรีไทยของตนเอง  เห็นคุณคาของดนตรีไทย  
สามารถแสดงออกถึงทักษะดานดนตรีไทยเปนท่ีประจักษ นําประสบการณความรูและการแขงขันไปปรับใช
ในชีวิต ประจําวันได 

5.3  ครู/บุคลากรในโรงเรียนไดรับความรูในการจัดรปูแบบการเรียนรู โดยกระบวนการจัดการ 
เรียนรูแบบ I2P 3CM Model  

5.4  ครู/บุคลากรในโรงเรียนไดตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามมาตรฐานและ 
พัฒนาตนเองสูครูมืออาชีพ 
 5.5  ชุมชนมีความภาคภูมิใจ ศรัทธาตอโรงเรียนและชวยกันพัฒนาโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
     5.6  ไดเผยแพรและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู โดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ                          
I2P 3CM Model ใหกับหนวยงานท่ีมีความสนใจตองการพัฒนานักเรียน  ครู/บุคลากรในหนวยงานนั้น 

 

6.  ปจจัยความสําเร็จ 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๓ 
 

 การจัดการเรียนรูโดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model  ในกิจกรรมชุมนุมดนตรี
ไทยโรงเรียนพระครูพิทยาคม สอดคลองเปนไปตามเปาหมายของการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดรับกับจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย "ไมมีเด็กคนใด  ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง "                                         
No Child Left Behind  (NCLB) และ เปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ  เปาหมาย คานิยม  และโมเดล            
(HUGNA-Model) ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 
7. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 7.1 ปญหา อุปสรรค 
  -  งบประมาณในการจัดกิจกรรมเขาคายฝกทักษะ  
 7.2 ขอเสนอแนะ 
  -  ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจดักิจกรรมนักเรียนในสวนของการนําเสนอผลงาน 
                       นักเรียน 

- ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 

 

8. แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง  จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย"ไมมีเด็กคนใด  
ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง " No child left behind 
           การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model   
 นี้ถือเปนแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย No Child Left Behind และสามารถ
นําไปเปนแบบอยางในการพัฒนาการสอนในกิจกรรมอ่ืนๆได 
 
9.  เอกสารอางอิง 
 เอกสารอางอิงจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย"ไมมีเด็กคนใด  ถูกทอดท้ิงไวขางหลัง           
" No child left behind  โดยผานการจัดการเรียนรูโดยกระบวนการ จัดการเรียนรูแบบ I 2P 3CM Model   
   มีดังนี้ 
 9.1 การวิจัยปฏิบัตกิารในโรงเรียน  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการนิเทศ  และพัฒนางาน 
 (กัญฐณัฐ  ฉลอง, 2547:158-166  อางอิงใน  ทิศนา  แขมมณี, 2547  
  9.2 กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. 
พิมพครั้งท่ี2.กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.  
ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2559). 

9.3 กรมวิชาการ . (2544).คูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กรุงเทพฯ  : องคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ. 
 9.4  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

9.5  สมพร วงศวิธูน. ไดศึกษาการบริหารงาน แนะแนวโดยใชวงจรเดมม่ิง(PDCA) ของ โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 2. [วิทยานิพนธ



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๔ 
 

ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา]. พะเยา: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย พะเยา; 
2555. 

 
 9.6  อภชิาติพลประเสริฐ.ดร.ศิลปน. (2554).ศิลปะกับการวิจัย. Fine Art. 9 (2) : 95-97. 
 9.7  อุทุมพร จามรมาน. (มปป.) การบรรยายเรื่อง “แนวคิดและวิธีวิจัย”. อาคารบรมราชกุมารี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (บทสัมภาษณ). 
 9.8  เอกสารแนวทางการเขียนนําเสนอผลงาน Best  Practice “แนวปฏิบัติท่ีดี”  ดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย No Child Left Behind ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง  สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  เขต 32 
 9.9 เอกสารแนวทางการเขียนนําเสนอผลงาน Best  Practice “การพัฒนาทักษะดานทัศนศิลปสู 

ความเปนเลิศ”ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย No Child Left Behind ไมมีเด็กคนใดถูก
ทอดท้ิงไวขางหลัง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  เขต 32 
   9.10 พัชรินทร  จําปานนท.ผลของการใชดนตรีไทยเชิงทักษะตอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ศึกษาศาสตร) ระดับมัธยมศึกษา.
[วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแกน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ; 2549. 
 

๑๐. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวลัทีไ่ด้รับ 

๑๐.๑ การเผยแพร่ 

- ไดเผยแพรผลงานทางเว็บไซนของโรงเรียน และFace Book  

- จัดนิทรรศการในกลุมสาระ / กิจกรรมเปดบานวิชาการ 
- โรงเรียนในเครือขายสหวิทยาเขตไดมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดกิจกรรมวัน 

เปดบานวิชาการ เชน โรงเรียนบานหนองยาง     โรงเรียนบานพระครนูอย    โรงเรียนบานพระครูวิทยา 
โรงเรียนบานหนองรัก    โรงเรียนวัดบัวทอง    โรงเรียนบานตาหล่ํา  เปนตน 
 

๑๐.๒ การยอมรับ / รางวลัทีไ่ด้ 

  ปการศกึษา  ๒๕๖๒ 
  ผลการแขงขันระดบัเขตพืน้ที ่
 

ชื่อรางวลั รายการ รายชื่อนักเรยีน 
ชนะเลศิ  เหรยีญทอง                     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งท่ี ๖๙ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒                     
ณ  โรงเรียนลําปลายมาศ 

เดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ นายณัฐพงศ  ปกกาเวสูง 

   



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๕ 
 

 
 
 
 
ผลการแขงขนัระดบัชาต ิ
  

ชื่อรางวลั รายการ รายชื่อนักเรยีน 
เหรยีญทอง   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ นายณัฐพงศ  ปกกาเวสูง 

 
หมายเหตุ  ปการศึกษา 2563 เปนชวงสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) จึงไมมีการ
จัดการประกวดแขงขัน 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

    นํานักเรียนชุมนุมดนตรีไทยทัศนศึกษา ชมการแสดงดนตรีไทย ของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 
สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพการจัดกิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย 
โดยการจัดการเรียนรูแบบ I2P 3CM Model   

 

I : Inspiration  (แรงบนัดาลใจ) 
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๗ 
 

 

นาํนกัเรียนชมุนุมดนตรีไทยเขารวมพธิีไหวครูดนตรีไทย ณ มหาวทิยาลัยราชภฏับรุรีมัย 

 

 
 
 

 

 

 

 

                การสอนในกจิกรรมชมุนมุดนตรีไทย และการสอนเสรมิ เพื่อฝกฝนทักษะดนตรีไทย 

 

 

P : Project (โครงงาน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Practice  (การฝกฝน) 
 

P : Project (โครงงาน) 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๘ 
 

กําหนด Project (บทเพลงทีเ่รยีนรู) เพือ่แสดงผลงานทางดานทกัษะดนตรีไทย 
ในกจิกรรมตาง ๆ 

 

การจดัเขาคายฝกทักษะดนตรีไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C : Camp (การจดัคาย) 

 

C : Contest  (การประกวด) 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๘๙ 
 

นาํนกัเรียนเขารวมแขงขนัทักษะดนตรีไทย 
 

ไดรบัเกยีรติบตัรจากการสงนกัเรยีนในชมุนุมดนตรีไทยเขาแขงขนัทักษะดนตรีไทย เปนการสรางความมัน่ใจ   
ในความสามารถและสามารถนาํไปใชประกอบการศกึษาตอในระดับอุดมศกึษา สาขาดนตรีศึกษา 

 

 

 

 
 
 
 

ผลการแขงขนัระดบัเขตพืน้ที ่
ปการศกึษา  ๒๕๖๒  รางวลัระดบัเขต 

ชื่อรางวลั รายการ รายชื่อนักเรยีน 
ชนะเลศิ  เหรยีญทอง                     
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งท่ี ๖๙ ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒                     
ณ  โรงเรียนลําปลายมาศ 

เดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ นายณัฐพงศ  ปกกาเวสูง 

        
ผลการแขงขนัรางวลัระดบัชาต ิ 

ชื่อรางวลั รายการ รายชื่อนักเรยีน 
เหรยีญทอง   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน             
ครั้งท่ี ๖๙ ระดับชาติ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ 
 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

เดี่ยวซอดวง ระดับชั้น ม.๔- ม.๖ นายณัฐพงศ  ปกกาเวสูง 

 
 
 
 
 
 

C : Confidence (ความมัน่ใจ) 

 

M : Model  (แบบอยาง) 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๐ 
 

ศิษยเกาชุมนมุดนตรีไทยโรงเรยีนพระครูพิทยาคม ศกึษาตอในระดับอุดมศกึษา 
สาขาดนตรศีึกษา คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีัมย 

 

 
 

 
 
 

ผลการประเมนิคุณภาพภายในของโรงเรยีนพระครพูทิยาคม 
ประจาํปการศกึษา ๒๕๖๓ 

 

 

มาตรฐาน/ประเดน็ ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน ระดบัดเีลศิ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดบัดเีลศิ 

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดเีลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดเีลิศ 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดเีลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดเีลิศ 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดเีลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดบัดเีลศิ 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัยอดเยีย่ม 

(รอยละ ๙๓) 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ระดบัยอดเยีย่ม 

(รอยละ ๙๓) 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๑ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 

 

  

มาตรฐาน/ประเดน็ ผลการประเมิน 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ระดบัยอดเยีย่ม 

(รอยละ ๙๓) 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน  

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ระดับยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินทั้งเชิงปริมาณ  (มีตัวเลขกํากับ)  และเชิงคุณภาพ  (บอกระดับคุณภาพ)  

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

       ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดระดับชาต ิ 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ไดกําหนดเกณฑสถานศึกษาดานพัฒนาการจาก

ผลการทดสอบระดับชาติวา ตองมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยปการศึกษา ๒๕๖๓ สูงข้ึนรอยละ ๓ ของ 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี ้ 

กรณีที่ ๑ การกําหนดเกณฑสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนพระครูพิทยาคม   

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓   

วชิาทีส่อบวดัระดับชาต ิ
คะแนนเฉลีย่ที่ได 

ในป ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลีย่ทีต่องการ 

ในป ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลีย่ที่ได 
ในป ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๕๔.๕๑ ๕๖.๑๔   56.90 

ภาษาอังกฤษ ๒๙.๑๓ ๓๐.๐๐   30.50 

คณิตศาสตร ๒๓.๐๐ ๒๓.๗๐   22.41 

วิทยาศาสตร ๒๘.๗๙ ๒๙.๖๕  29.56 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ วิชา ๓๓.๘๖ ๓๔.๘๗   34.84 
 

กรณีที่ ๒ การกําหนดเกณฑสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

วชิาทีส่อบวดัระดับชาต ิ
คะแนนเฉลีย่ที่ได 

ในป ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลีย่ทีต่องการ 

ในป ๒๕๖๓ 

คะแนนเฉลีย่ที่ได 
ในป ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๓๗.๗๔ ๓๘.๘๗   40.14 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๒ 
 

สังคมศึกษา ฯ ๓๓.๑๒ ๓๔.๑๒   33.84 

ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๔ ๒๒.๑๙   22.88 

คณิตศาสตร ๑๗.๘๕ ๑๘.๓๙   20.04 

วิทยาศาสตร ๒๔.๒๖ ๒๔.๙๙   27.20 

คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ วิชา ๒๖.๙๐ ๒๗.๗๑   28.82 

ผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสี่  
โรงเรียนพระครพูิทยาคม  ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๓ 
 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๔ 
 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๕ 
 

 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๖ 
 

 

การดาํเนนิงานตามขอเสนอแนะของการประเมินคณุภาพภายนอก  รอบสี ่
 
 

 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ดานคุณภาพผูเรยีน 
         ระดับคุณภาพระดบัด ี
    ผ ูเรียนควรไดรับการสงเสริมดานการเรียนการสอนท ี่
เนนในเร ื่องการปฏิบัติจริง มีการทําโครงงานท่ี 
หลากหลายและนํามาบูรณาการตอยอดใหเปน
นวัตกรรม เพ ื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตร สถานศึกษาในกลุมสาระการเรยีนรูท่ียังมี
ผลสมัฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑ   โดยครูเปดโอกาสใหผูเรียนได
ลงมือปฏิบัติจรงิ ม ีการอภ ิปราย แลกเปล ี่ยนความ
ค ิดเห็นให มากข้ึน มีการมอบหมายใหผูเรียนคิดคนหา
ชิ้นงานอยางหลากหลาย แลวนําช ิ้นงานมาตอยอด
สรางช ิ้นงานและจัดประกวดผลงาน แลวนําผลงานท ี่
เดนๆมาคัดเลือกวาจะสงเสริม ชิ้นงานใดใหกาวไปสู
นวัตกรรม 

    โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสูมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูประสิทธิภาพผูเรียน 
-โครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษ
ธรรมชาติ 
-โครงการรักษทองถ่ิน  ศิลปสรางสรรค  สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย 
-โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัยและศักยภาพดานการ
กีฬา 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทักษะดานคณิตศาสตร 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทักษะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
-โครงการ One  Teacher  One Project 
 



                            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๙๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ดานคุณกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
         ระดับคุณภาพระดบัดมีาก 
   สถานศึกษาควรไดรับการพัฒนาการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการบริหารจัดการท้ัง ๔ ดาน ค ือ การ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารท ั่วไป ใหเพ ิ่มมากข ึ้น 
โดยเฉพาะการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การบริหารงาน วิชาการ เชน การจัดหาซอฟตแวรท่ี
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทุกกล ุมสาระการ
เรียนรู มาเปนสื อ ประกอบการสอน โดยคร ูร วมก ับ
ผ ูเร ียนจ ดัทําในร ูปแบบของ E-book ใชส ื่อความร ูจาก
อ ินเตอร เน ็ต ในรูปแบบของคอมพิวเตอรและสมารทโฟน 
มาใชประกอบการจดัการเรียนการสอน ควรดําเนนิการ
จัดทําโครงการพัฒนา ระบบเคร ือขายคอมพ ิวเตอร เพ ื อ
การเรียนการสอน ประมวลผลเปนขอมูลสารสนเทศ 
นําไปประกอบการบริหาร เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

   โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสูความเปนเลิศ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสูมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
-โครงการสงเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสูความเปนเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
-โครงการโรงเรยีนสุจริต 
-โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตยสุจริตตามวิถี
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของผูปกครองชุมชนและ
ภาคีเครือขาย 
-โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข 
-โครงการโครงการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

     นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการจัดหาโปรแกรม To 
School  เพ่ือสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง 5 
ฝาย คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารบุคคล  การบริหารท ั่วไปและกิจการนักเรียน 
โดยจัดอบรมการใชโปรแกรม To School  ใหบุคลากร
ในโรงเรียน ในวันท่ี 18-19 มิถุนายน 2563 ครูใชสื่อ
เทคโนโลยีซอฟตแวรท่ีทันสมัยโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชโปรแกรม Zoom , Google Meet 
,Google Class room, Microsoft Teams โดยไดจัด
อบรมการใชโปรแกรมดังกลาวใหบุคลากรในโรงเรียน ใน
วันท่ี 11-12 มิถุนายน 2563 
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๙๘ 
 

 

 
  

ขอเสนอแนะ กิจกรรม/โครงการ 
ดานกระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปน
สาํคญั 
         ระดับคุณภาพระดบัดมีาก 
    ครูทุกคนควรเห็นความสําคัญในการใชสื่อการเรียน
การสอนตางๆ รวมท้ังแหลงเรียนรู เพ่ือให
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญมีประสิทธิภาพ ควรจัดหาหรือจัดทําสื่อ 
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะกระตุน
ความสนใจและงายตอความเขาใจของผูเรียน ครูควร
สงเสริมใหผูเรียนไดสืบคนหาขอมูลประกอบการเรียนรู
ดวยตนเองจากอินเตอรเน็ตและสมารทโฟน 
ครูทุกคนควรมีการบันทึกการใชสื่อการสอน การใช
หองปฏิบัติการทุกครั้งและการบันทึกนั้นตอง
สอดคลองกับ แผนการจัดการเรียนรูของครู  

     โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาตาม
ขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ดังนี้ 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสูมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สูประสิทธิภาพผูเรียน 
-โครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินและการอนุรักษ
ธรรมชาติ 
-โครงการรักษทองถ่ิน  ศิลปสรางสรรค  สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาไทย 
-โครงการสงเสริมสุขภาพพลานามัยและศักยภาพดานการ
กีฬา 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทักษะดานคณิตศาสตร 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทักษะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
-โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
-โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
-โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
-โครงการ One  Teacher  One Project 
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ประกาศโรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ. ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏริูปการศึกษา

ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๑) ท่ีกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยใน

อนาคต และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมท้ังบริบท จุดเนนและความตองการ ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัด

บุรีรัมย จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ใหเหมาะสมและสอดคลองกัน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของผูเก่ียวของท้ังบุคลากรของทุกคนในโรงเรียน ผูปกครองและประชาชนใน

ชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย มีคุณภาพและได

มาตรฐาน โรงเรียนจึงไดกําหนดมาตรฐานและคาเปาหมาย ความสําเร็จของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ เพ่ือเปนหลักฐานและเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพภายใน 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      
                                                                                  (นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล)  

                          ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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การกาํหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรยีนพระครพูิทยาคม จงัหวดับรุรีัมย 

เรื่อง การกาํหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 

มาตรฐาน/ประเดน็ 
คาเปาหมาย 

รอยละ/ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผูเรยีน ระดบัดเีลศิ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ระดบัดเีลศิ 

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รอยละ ๘๐.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ระดบัดเีลศิ 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม รอยละ ๘๕.๐๐ ไดระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ระดบัยอดเยีย่ม 

(รอยละ ๙๓) 
๒.๑ มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู 

ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ระดบัยอดเยีย่ม 

(รอยละ ๙๓) 
๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 
ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
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๑๐๑ 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเดน็ 
คาเปาหมาย 

รอยละ/ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญั ระดบัยอดเยีย่ม 

(รอยละ ๙๓) 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนา

ผูเรียน  

ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ระดับยอดเยี่ยม 

 

หมายเหตุ :  เกณฑการประเมินทั้งเชิงปริมาณ  (มีตัวเลขกํากับ)  และเชิงคุณภาพ  (บอกระดับคุณภาพ)  

 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  

  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

       ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการทดสอบวัดระดับชาต ิ 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ไดกําหนดเกณฑสถานศึกษาดานพัฒนาการจากผล การ

ทดสอบระดับชาติวา ตองมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยปการศึกษา ๒๕๖๓ สูงข้ึนรอยละ ๓ ของ 

ปการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้  

กรณีที่ ๑ การกําหนดเกณฑสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนพระครูพิทยาคม   

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓   

วชิาทีส่อบวดัระดับชาต ิ
คะแนนเฉลีย่ที่ได 

ในป ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลีย่ทีต่องการ 

ในป ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๕๔.๕๑ ๕๖.๑๔   

ภาษาอังกฤษ ๒๙.๑๓ ๓๐.๐๐   
คณิตศาสตร ๒๓.๐๐ ๒๓.๗๐   
วิทยาศาสตร ๒๘.๗๙ ๒๙.๖๕  
คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ วิชา ๓๓.๘๖ ๓๔.๘๗   

 

กรณีที่ ๒ การกําหนดเกณฑสถานศึกษาในการทดสอบวัดระดับชาติของโรงเรียนพระครูพิทยาคม  

             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

วชิาทีส่อบวดัระดับชาต ิ
คะแนนเฉลีย่ที่ได 

ในป ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลีย่ทีต่องการ 

ในป ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย ๓๗.๗๔ ๓๘.๘๗   

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๓.๑๒ ๓๔.๑๒   
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๕๔ ๒๒.๑๙   
คณิตศาสตร ๑๗.๘๕ ๑๘.๓๙   
วิทยาศาสตร ๒๔.๒๖ ๒๔.๙๙   
คะแนนเฉลี่ยรวม ๕ วิชา ๒๖.๙๐ ๒๗.๗๑   
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๑๐๒ 
 

 

  

                                    บนัทึกขอความ 
สวนราชการ     โรงเรียนพระครูพิทยาคม                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย   
ท่ี     ๑๘/ 256๔                               วันท่ี   ๒๕   เมษายน    256๔ 
เรื่อง   ขอความเหน็ชอบรายงานประจําปของโรงเรียนพระครูพิทยาคม  ประจําปการศึกษา  256๓  
 
เรียน    ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

สิ่งท่ีสงมาดวย      รายงานประจําปของโรงเรียนพระครูพิทยาคม (Self  Assessment Report : SAR)       
                       ประจําปการศึกษา  256๓     จํานวน   1   ชุด 

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม   ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจําปการศึกษา  
256๓ เพ่ือรายงานผลการพัฒนาการศึกษาตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงกําหนดใหตองมีการ
รายงานตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๔๘  
ดังนั้นขอมูลท่ีไดนําเสนอเปนภาพรวมของการจัดการศึกษาตลอดปการศึกษา  256๓ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของ
โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. ซ่ึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
        ๑.  เพ่ือรายงานกิจกรรมการดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบป 
        ๒.  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินงานของสถานศึกษาในรอบป   
        ๓.  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา   จึงจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาํปการศึกษา 256๓  จํานวน ๓  มาตรฐาน  เพ่ือ
รายงานผลการพัฒนาโรงเรียน  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะชวยใหทราบขอมูลในการพัฒนา  จุดเดน  จุดดอย  
และเปนแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในปการศึกษาตอไป   ไดอยางชัดเจน จึงขอรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกลาว ดังเอกสารท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้   

                    จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

 
                          (นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล) 
                                                                              ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 
ความเห็นประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 ( )    เห็นชอบ 
 (     )    ไมเห็นชอบ 
                                                                                        ปวิชญ  โพธิ์ขาว 
                            (นายปวิชญ  โพธิ์ขาว) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                     โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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๑๐๓ 
 

 

 

 

 

  
 
 
 

คําส่ัง โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
ท่ี  ๑๑๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามประกาศ  ฉบับลงวันที 6  สิงหาคม  ๒๕61 

  
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ไดประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖        
โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จึงแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา  
๒๕๖๓  เพ่ือประเมิน  ตรวจสอบ  ทบทวน  และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

๑.  ท่ีปรึกษา 
 ๑.  นางสาวอภิญาณ  บุญอุไร           ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายประวิชญ  โพธิ์ขาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
 ๓.  นางสุภัชฌา  สามิบัติ             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการและ

เลขานุการ 

 มีหนาท่ี ๑.  ศึกษาความเขาใจ  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเขารวมประเมิน 
  ๒.  รวมประเมินกับคณะการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ท่ี
สถานศึกษากําหนด 
   ๓.  ใหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะแกสถานศึกษา  ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากผลการ
ประเมิน 
   ๔.  สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําเลมเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และใหมีการประเมิน  
เลมเอกสาร  SAR  ตามรูปแบบท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32  กําหนด  
 
๒.  คณะกรรมการอํานวยการ 

๑. นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย  เอ่ียมมาลา  รองผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอังกูร  วัชรพงศศิริ   รองผูอํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๔. นางศิวารมณ  เรืองไกล  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๕. นางสุขจิต  เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางณัฐรินีย  ฤทธิ์รักษมุสิก  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
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๑๐๔ 
 

๘. นายสุพจน  มีแกว            ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางสุภาพร  ศรีคํา  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางนวรัตน  ปกการะเน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี  ๑.  ดําเนินการประชุมชี้แจงครูและผูเก่ียวของใหเขาใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน 
 ๒.  อํานวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตางๆ ท้ังดาน คูมือ เอกสาร วัสดุและงบประมาณ 
 ๓.  ประสานงาน กํากับดูแลติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจ และแกปญหาตางๆ ในการ
ดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

๓.  คณะกรรมการดําเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพผูเรียน 
 ๑.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพจนี  อพรรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพิมพสุภา  รักษสกุลโทอ้ึน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางกัญญนันทน  สัมมาทรัพย   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายอภิชาติ  วรรณศรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๖. นายธวัชชัย  รักพรา  คร ู     กรรมการ 
๗. นายมารุต  รัตนปลื้ม  ครูผูชวย     กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด ครูผูชวย     กรรมการ 
๙. นางสาวรัศมี  สุขผดุง  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๐. นางพรพรรณ  สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ   
๑๑. นางสาววัฒนานันท  วองไว นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๒. นายชาญชัย  สุทธะโส  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ  
๑๓. นางสาวพิชญา  ปมาคเต  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๔. นายวิทยากร  หองคํา    นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวสุภัทรรัตน  วันสารัมย นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๖. นางนวรัตน  ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลตอไปนี้ 

  -  ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแตละระดับชั้น 
  -  ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 
  -  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  -  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  -  มีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 

 ๒.2   คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
๑. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางวันนา  เลไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
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๑๐๕ 
 

๓. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นายทวีชัย  เลไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางภิญญดา  จงออนกลาง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๘. นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๙. นางสิตานันท  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นายอัศวิน  อัครศรีวร คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวรุงตะวัน  บุงทอง ครูอัตราจาง    กรรมการ 
12. นางสาวทักษิณา  ชนะกลาง นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ  
13. นายทักษิณ  เพ็ชรรักษา   นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 
14. นางสาวดวงฤทัย  เพียรชนะ  นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

  
15. นางสาวสวรินทร  บุญศร   นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

16. นางสาวนัยนา  ทองหลอ   นักศึกษาฝกประสบการณ  กรรมการ 

17. นายอรรถพล  จันทรศรีละมัย ครผููชวย   กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาท่ี  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลตอไปนี้ 

- มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
   อันดีของสังคม 
  -   ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 
  -   ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 
  -   สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. นางสุขจิต  เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายสุพจน  มีแกว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางวณิชชา  มีแกว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางอังคณา  ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นายอนุพงษ    รังษีสันติวานนท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นางเพ็ญพร    จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๘. นายนฤทธิกร  จันทรง้ิว   ครผููชวย   กรรมการ 
๙. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 
10. นางสาวณัฎฐวดี  ศรีมหาพรหม นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ  
11. นางสาวนิภาพร  อุมา นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
12. นางสาวเหมือนฝน  ดวงพุฒ นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
13. นางสาวอนันธนา  แชมรัมย นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
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๑๐๖ 
 

14. นางสาวปภาวรินทร   อินทรพิทักษ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการและ
เลขานุการ 

 มีหนาท่ี  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลตอไปนี้ 

  -  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  -  มีระบบการจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
  -  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกลุมเปาหมาย 
  -  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 
  -  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  -  จัดระบบเทคโนยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
  

 มาตรฐานท่ี 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๑. นางสุขจิต  เบนเนทท  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางณัฐรินีย  ฤทธิ์รักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔. นายพิทักษ  คมศรี  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕. นางกิตติมา  สุขสังข  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๖. นางพรทิพย  พุทไธวัฒน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗. นางสาวอัจฉรา  คําสิงห  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  8. นางลลิตา  คําผิว   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ  
  9. นายอิทธิพล  ดาบรัมย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  10. นางสาวนงลักษณ  ปะจันทะสี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  กรรมการ 
  ๑๑. นายกษิดิ์เดช  แกววัน  คร ู     กรรมการ 
  ๑2. นายพงศพิชาญ  นาคะศรีวัฒน นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
  13. นายเกียรติภูมิ  เสารอวน  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
  
  14. นางสาวสโรชา  วันจันทึก นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
  15. นางสาวไพลิน  ประวัน  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
  16. นางสาวพิมพพร  สืบสิงห นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
  ๑7. นางประไพ  ศรีคิรินทร  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  เก็บรวบรวมขอมูลท่ีสอดคลองกับขอมูลตอไปนี้ 

  -  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
  -  ใชสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
  -  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  -  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางมีระบบ  และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
  -  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 

๔.  คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินและสรุปผลการประเมิน   
  ๑.  นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
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๑๐๗ 
 

  ๒.  นางสาวพจนี  อพรรมัย   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางประไพ  ศรีคิรนิทร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4.  นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.  นางนวรัตน  ปกการะเน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๖.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๗.  นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
  ๘.  นางสุภาพร  ศรีคํา  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหนาท่ี    จัดพิมพ  และทํารูปเลมรายงานผลการประเมินประจําปใหแกหนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานอ่ืน        
              ท่ีเก่ียวของ   

 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม มาตรฐานการศึกษาของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด อนึ่งรายการใดไดดําเนินการไปแลว ขอใหดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นสมบูรณ  
 
    

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
       
 
 
 

                   (นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล)     
                   ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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๑๐๘ 
 

 

 
  
 
 

คําสัง่ โรงเรียนพระครูพทิยาคม 
ที ่ ๒๓๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ 
ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

........................................................................................................ 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒  ไดจัดทําแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาแบบบูรณาการ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเปนการประเมินออนไลน เพ่ือใช
ติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรบัโรงเรียนใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒ นั้น 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาบูรณาการ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ
และเปนประโยชนแกทางโรงเรียน ซ่ึงมีคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
 
 
 

๑.  ทีป่รึกษา 
 ๑.  นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร           ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวปราณีต  ธนะนิมิตร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสมนึก  นครวงศ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 4.  นายปวิชญ  โพธิ์ขาว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
 5.  นางสุภัชฌา  สามิบัติ             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย  เอ่ียมมาลา  รองผูอํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๓. นายอังกูร  วัชรพงศศิริ   รองผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๔. นางศิวารมณ  เรืองไกล  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๕. นางสุขจิต   เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายสุพจน  มีแกว   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายอัศวิน  อัครศรีวร   คร ู     กรรมการ 
๑๐. นางนวรัตน  ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นางสุภาพร  ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว  ครูผูชวย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

/....๑. ดําเนินการประชุม... 
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๑๐๙ 
 

มีหนาที ่  ๑.  ดําเนินการประชุมชี้แจงครูและผูเก่ียวของใหเขาใจแนวทางของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ  
                 นิเทศการศึกษาบูรณาการ 
 ๒.  อํานวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท้ังดาน คูมือ เอกสาร วัสดุและงบประมาณ 
 ๓.  ประสานงาน กํากับดูแลติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจ และแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานให   
                 เปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
๓.  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

๑. นางพรทิพย  เอ่ียมมาลา  รองผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพจนี อพรรมัย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางนวรัตน ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด  ครูผูชวย     กรรมการ 

๙. นางพรพรรณ   สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๑๐. นางสุภาพร ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว  ครูผูชวย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ ประสานงานใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๔.  คณะกรรมการจดัเตรียมขอมลูและเอกสารประเมนิ 
๑. นางสุภาพร  ศรีคํา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายชัยณรงค  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายทวีชัย  เลไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางอังคณา ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๑๐. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒. นางกัญญนันทน  สัมมาทรัพย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.  นายสุพจน  มีแกว   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.  นางภิญญดา  จงออนกลาง  คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๕. นางพิมพสุภา  รักษสกุลโทอ้ึน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวพจนี  อพรรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

/....๑๘. สิตานันท... 
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๑๑๐ 
 

๑๘. นางสิตานันท  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๙. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒๐. นางนวรัตน  ปกการะเน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาที ่ จัดทํารองรอยเอกสารอางอิง  ภาพประกอบในแตละตัวชี้วัดพรอมตอบคําถามตอคณะกรรมการผูประเมิน 
 

๕.  คณะกรรมการ  ตามรายการประเมนิ 
 ๕.๑ การดําเนนิงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ดานงานวชิาการ ๑๑ ตวัชีว้ดั 
          ๑. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพจนี อพรรมัย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสุภาพร ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางนวรัตน ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายสัญญา  เสนาพันธ   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด  ครผููชวย     กรรมการ 
๙. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๐. นางพรพรรณ   สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๑๑. นางสาวพิมพพร สืบสิงห  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๒. นางสาววัฒนานันท วองไว  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๓. นางสาวสวรินทร บุญศร  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๔. นายชาญชัย พุทธะโส  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวนงลักษณ ปะจันทะสี  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ           
ผูมาประเมิน 
 ๕.๒ การดําเนนิงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ดานงานบุคคล ๓ ตวัชีว้ดั 

๑. นายสุพจน  มีแกว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางวณิชชา  มีแกว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางภิญญดา  จงออนกลาง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอรรถพล  จันทรศรีละมัย ครูผูชวย   กรรมการ 
๕. นางสาวสุภัทรารัตน วันสารัมย นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๖. นางสาวณัฏฐวดี ศรีมหาพรหม นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๗. นายนฤทธิกร  จันทรนิ้ว ครูผูชวย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ          
ผูมาประเมิน 

/....๕.๓ การดําเนินงาน... 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๑๑ 
 

  

 ๕.๓ การดําเนนิงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการดานงานบรหิารทัว่ไป ๖ ตวัชีว้ดั 
       ๑. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางวันนา  เลไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยณรงค  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายพิทักษ  คมศรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางอนงศรี  รกัษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายอนุพงษ  รังษีสันติวานนท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางลลิตา  คําผิว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑๑. นายอัศวิน  อัครศรีวร คร ู   กรรมการ 
๑๒. นายกษิดิ์เดช  แกววัน คร ู   กรรมการ 
๑๓. นายกิตติพงษ  ภูพันนา พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวอนันธนา  แชมรัมย นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวดวงฤทัย เพียรชนะ นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๖. นายเกียรติภูมิ เสารอวน นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๗. นางสาวทักษิณา ชนะกลาง นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๘. นางสิตานันท  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ          
ผูมาประเมิน 
 

 ๕.4 การดําเนนิงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ดานงานงบประมาณ ๔ ตวัชีว้ดั 
๑. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย  พุทไธวัฒน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางอังคณา  ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายธวัชชัย  รักพรา คร ู   กรรมการ 
๗. นายมารุต  รัตนปลื้ม ครูผูชวย   กรรมการ 
๘. นางสาวดาลิกา  มะณู ครูผูชวย   กรรมการ 
๙. นางสาววิมล เดยังรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 

 ๑๐. นางนิศากร วสุธารัฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวรุงตะวัน  บุงทอง ครูอัตราจาง   กรรมการ 
๑๒. นางสาวนิภาพร อุมา นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

/....๑๓. นางสาวสโรชา... 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๑๒ 
 

๑๓. นางสาวสโรชา วันจันทึก นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๔. นายทักษิณ เพ็ชรรักษา นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

 ๑๕. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ          
ผูมาประเมิน 

 

๖. คณะกรรมการฝายพธิกีรและพธิีการ 
 ๑. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด ครูผูชวย    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนงลักษณ  ปะจันทะสี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ดําเนินรายการใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
๗. คณะกรรมการฝายโสตฯ  บนัทกึภาพ  และจัดทาํวดีิทศัน 
 ๑. นายพิทักษ  คมศรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประไพ  ศรีคิรินทร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

 ๕. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๖. นายพงศพิชาญ นาคะศรีวัฒน  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

๗. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ จัดทําวีดิทัศนประวัติโรงเรียน  ขอมูลพ้ืนฐาน  และรวบรวมกิจกรรมตางๆ  ใหเปนปจจุบัน  นาสนใจ  และ
บันทึกภาพกิจกรรมการประเมินใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๘. คณะกรรมการฝายจดัสถานที ่
 ๑. นายอังกูร  วัชรพงศศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๗. นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวไพลิน ประวัน นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๙. นายวิทยากร หองคํา นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๑๐. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดเตรียมสถานท่ีตอนรับ  และสถานท่ีในการจัดวางเอกสารการประเมิน  หองประชุมชอตะแบก ใหเปนไปดวย   
ความเรียบรอย 

/....๙. คณะกรรมการ... 
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๑๑๓ 
 

๙. คณะกรรมการฝายปฏคิม 
 ๑. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุขจิต  เบนเนทท คร ูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๕. นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๖. นางสาวฐิติพร  พวงเพชร ครูธุรการ    กรรมการ 
 ๗. นางกัญญาภัค  พจนกุล นักการภารโรง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวเหมือนฝน ดวงพุฒ นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวพิชญา ปมาคเต นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวนัยนา ทองหลอ นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุธารัตน รุงอรุณ นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่  จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มเพ่ือตอนรับคณะกรรมการการประเมินและคณะครูท่ีเขารับการประเมิน 
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในหัวขอการประเมิน   
๑๐. คณะกรรมการฝายพสัดแุละการเงนิ 

๑. นางศิวารมณ  เรืองไกล ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรทิพย  พุทไธวัฒน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางอังคณา  ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายธวัชชัย  รักพรา คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวดาลิกา  มะณู ครูผูชวย    กรรมการ 
๘. นายมารุต  รัตนปลื้ม ครูผูชวย    กรรมการ 

 ๙. นางสาววิมล เดยังรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 ๑๐. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 

๑๑. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
12. นางสุภาพร  ศรีคํา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ ดําเนินการเบิก-จาย  จัดซ้ือ  จัดจาง  คาใชจาย  คาวัสดุอุปกรณ  ใหความสะดวกทางดานการบริหารการเงิน
เปนไปดวยความเรียบรอย  วาดวยระเบียบการเงินและพัสด ุ

๑๑.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 
 ๑. นางนวรัตน  ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพจนี  อพรรัมย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๕. นางพรพรรณ  สมัคคา   ครอัูตราจาง    กรรมการ 

/....๖. นางสุภาพร ... 
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๑๑๔ 
 

 
๖. นางสุภาพร  ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายนฤทธิกร จันทรนิ้ว   ครูผูชวย           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ทําหนาที ่   ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการประเมินในมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน ขอเสนอแนะ  
จากคณะกรรมการการประเมิน  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.)  และรายงานตอผูบังคับบัญชา ตอไป  
 

ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด เพ่ือเปนประโยชนของโรงเรียนและราชการ 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   
       
 
 
                 
    (นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล)    
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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๑๑๕ 
 

 

 

 

 

 

 
 

คําสัง่ โรงเรียนพระครูพทิยาคม 
ที ่ ๑๑๒/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนเิทศ ติดตาม บูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
นักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง (No  Child Left Behind) 
“Best Practice สูความย่ังยืน” เพ่ือการชวยเหลือดูแล และสรางขวัญกําลังใจใหผูบริหารสถานศึกษา 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

****************************** 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒  ไดดําเนินการนิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง (No  Child 
Left Behind) “Best Practice สูความยั่งยืน” เพ่ือการชวยเหลือดูแล และสรางขวัญกําลังใจใหผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรูนั้น 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม บูรณาการ
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง 
(No Child Left Behind)“Best Practice สูความยั่งยืน”  ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือดําเนินงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการและเปนประโยชนแกทางโรงเรียน ซ่ึงมีคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
 
 
 

๑.  ทีป่รึกษา 
 ๑. นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร           ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวประณีต  ธนะนิมิตร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสมนึก  นครวงศ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๔. นายปวิชญ  โพธิ์ขาว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา          กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. นางสุภัชฌา  สามิบัติ             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางพรทิพย  เอ่ียมมาลา  รองผูอํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
๓. นายอังกูร  วัชรพงศศิริ   รองผูอํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๔. นางศิวารมณ  เรืองไกล  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๕. นางสุขจิต   เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

/....๗. นางวาริศา ... 
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๑๑๖ 
 

 
๗. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายสุพจน  มีแกว   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นายอัศวิน  อัครศรีวร   คร ู     กรรมการ 
๑๐. นางนวรัตน  ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นางสุภาพร  ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว  ครผููชวย            กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่  ๑.  ดําเนินการประชุมชี้แจงครูและผูเก่ียวของใหเขาใจแนวทางของการนิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง                          
      (No Child Left Behind)“Best Practice สูความยั่งยืน”  
 ๒.  อํานวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท้ังดาน คูมือ เอกสาร วัสดุและงบประมาณ 
 ๓.  ประสานงาน กํากับดูแลติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจ และแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานให
เปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
๓.  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

๑. นางพรทิพย  เอ่ียมมาลา  รองผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพจนี อพรรมัย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางนวรัตน ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางสุภาพร ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด  ครผููชวย     กรรมการ 

๑๐. นางพรพรรณ   สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๑๑. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว  ครผููชวย        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ ประสานงานใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.  คณะกรรมการจดัเตรียมขอมลูและเอกสารประเมนิ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  1.  นางอังคณา  ชุตินิรันดร   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
            2.  นางสาวพจนี  อพรรัมย   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  3.  นางกิตติมา  สุขสังข    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  

4.  นางสุภาพร  ศรีคํา    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
            ๕.  นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ  ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๖.  นางลลิตา  คําผิว    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 

/....๗.  นายมนตรี  ... 
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๑๑๗ 
 

  ๗.  นายมนตรี  ศรีกุลนาวา   คร ู
  ๘.  นางสาวนิภาพร  อุมา    นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
  ๙.  นางสาวสุภัทรรัตน  วันสารัมย   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑. นางภิญญดา  จงออนกลาง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 

            2.  นายสุพจน  มีแกว    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ   
3.  นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
๔.  นางวณิชชา   มีแกว    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
๕.  นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
๖.  นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
๗.  นางนวรัตน  ปกการะเน   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  

     ๘.  นายอนุพงษ  รังษีสันติวานนท   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ    
 ๙.  นายอิทธิพล  ดาบรัมย   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
1๐.  นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ 

1๑.  นางพรพรรณ  สมัคคา   ครูอัตราจาง 

๑๒.  นางสาวไพลิน  ประวัน   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 

๑๓.  นางสาวสวรินทร  บุญศร   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๑๔.  นางสาววฒันานันท  วองไว   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๑๕.  นางสาวสโรชา  วันจันทึก   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๑๖.  นายพงศพิชาญ  นาคะศรีวัฒน  นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 

  ๑๗.  นางสาวพิมพพร  สืบสิงห   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

  1.  นางพิมพสุภา  รักษสกุลโทอ้ึน   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ      
            2.  นางณัฐรินีย  ฤทธิ์รักษมุสิก   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ          
  3.  นางสิตานันท  คีรี    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ    
  4.  นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ           
  5.  นายอัศวิน  อัครศรีวร    ครู   

๖.  นางสาวดาลิกา  มะณู    ครูผูชวย   
  ๗.  นางสาวรุงตะวัน   บุงทอง   ครูอัตราจาง 

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 
  1.  นางโสภิดา  ฉิมจารย    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
            2.  นางสุขจิต  เบนเนทท    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 

๓.  นายนฤทธิกร  จันทรนิ้ว   ครูผูชวย    
      ๔.  นางนิศากร  วสุธารัฐ    พนักงานราชการ 
          กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  1.  นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ์   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
                                                                                                            /....๒. นางสุพรรณี ... 
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๑๑๘ 
 

            2.  นางสุพรรณี  เหมือนถนอม   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
   ๓.  นายยงยุทธ  การินทร    ครู วิทยฐานะ  ครูชํานาญการ 

๔.  นายอรรถพล  จันทรศรีละมัย   คร ู
๕.  นายมารุต  รัตนปลื้ม    ครูผูชวย 
๖.  นางสาวเหมือนฝน  ดวงพุฒ   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๗.  นายวิทยากร  หองคํา     นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๘.  นางสาวทักษิณา  ชนะกลาง   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๙.  นางสาวอนนัธนา  แชมรมัย   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 

      กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย 
  1.  นางกัญญนันทน  สัมมาทรัพย   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
            2   นายสัญญา  เสนาพันธ   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๓.  นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด   ครูผูชวย 

๔.  นางสาวณัฎฐวด ี ศรีมหาพรหม  นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๕.  นางสาวพิชญา  ปมาคเต   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 

 กลุมสาระการเรยีนรูสขุศกึษาและพลศึกษา     
  1.  นายชัยณรงค  คีรี    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  2.  นายกษิดิ์เดช  แกววัน    ครู   
  ๓.  นายกิตติพงษ  ภูพันนา   พนักงานราชการ 
  4.  นายเกียรติภูมิ  เสารอวน   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
  ๕.  นางสาวดวงฤทัย  เพียรชนะ   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     
  1.  นายธวัชชัย  รักพรา    คร ู

๒.  นายทวีชัย  เลไธสง    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๓.  นางศิวารมณ  เรืองไกล   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ   

๔.  นางฐิตาภา   อรุณศิริภูมิ   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  
๕.  นางวันนา  เลไธสง    ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ  

            ๖.  นางอนงศรี  รกัษาสุวรรณ   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๗.  นางพรทิพย  พุทไธวัฒน   ครู  วิทยฐานะ  ครูชํานาญการพิเศษ 
  ๘  นายสุวิศิษฐ  ดีรบรัมย    คร ู

๙.  นายชาญชัย  สุทธะโส    นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ 
๑๐.  นายทักษิณ  เพ็ชรรักษา   นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   

 

มีหนาที ่ จัดทํารองรอยเอกสารอางอิง  ภาพประกอบในแตละตัวชี้วัดพรอมตอบคําถามตอคณะกรรมการผูประเมิน 
๕.  คณะกรรมการ  ตามรายการประเมิน 
     การติตตามคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพนักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง (No  Child Left Behind) 
“Best Practice สูความยั่งยืน” 

/....๑. นางสุขจิต... 
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๑๑๙ 
 

          ๑. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพจนี อพรรมัย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางสุภาพร ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางนวรัตน ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายสัญญา  เสนาพันธ   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด  ครผููชวย     กรรมการ 
๙. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๐. นางพรพรรณ   สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๑๑. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  คร ู             กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว  ครูผูชวย             กรรมการแลผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
 ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอ
 คณะกรรมการผูมาประเมิน ตามรายการตอไปนี้ 
 ๑. กําหนดเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒. วิเคราะหและจัดทําเอกสารสารสนเทศดานผลสัมฤทธิ์ ใชขอมูลในการวางแผนพัฒนา 
 ๓. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 ๔. ออกแบบการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและยึดมาตรฐานการเรียนรู 
 ๕. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนรู 
 ๖. มีวิธีและเครื่องมือวัดประเมินผลท่ีหลายหลาย 
 ๗. มีการนิเทศติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
 ๘. ผลงานท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามนโยบายไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง (No  Child Left Behind) 
“Best Practice สูความยั่งยืน” ภายในสถานศึกษา 
 

๖. คณะกรรมการฝายพธิกีาร 
 ๑. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกษิดิ์เดช  แกววัน คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด ครูผูชวย           กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ดําเนินรายการใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
 

๗. คณะกรรมการฝายโสตฯ  บนัทกึภาพ  และจัดทาํวดีิทศัน 
 ๑. นายยงยุทธ  การินทร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประไพ  ศรีคิรินทร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
/....๔. นายอิทธิพล... 
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๑๒๐ 
 

๔. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๖. นางสาวพิมพพร สืบสิงห นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๗. นายพงศพิชาญ นาคะศรีวัฒน  นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 

๘. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ จัดทําวีดิทัศนประวัติโรงเรียน  ขอมูลพ้ืนฐาน  และรวบรวมกิจกรรมตางๆ  ใหเปนปจจุบัน  นาสนใจ  และ
บันทึกภาพ  กิจกรรมการประเมินใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
๘. คณะกรรมการจดัสถานที ่
 ๑. นายอังกูร  วัชรพงศศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นายมารุต  รัตนปลื้ม ครผููชวย    กรรมการ 
 ๖. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๗. นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวไพลิน ประวัน นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๙. นายวิทยากร หองคํา นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๑๐. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ         กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายสุวิศิษฐ  ดีรบรัมย คร ู        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดเตรียมสถานท่ีตอนรับ  และสถานท่ีในการจัดวางเอกสารการประเมิน  หองประชุมชอตะแบก ใหเปนไปดวย   
ความเรียบรอย 
๙. คณะกรรมการฝายปฏคิม 
 ๑. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๕. นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๖. นางสาวฐิติพร  พวงเพชร ครูธุรการ    กรรมการ 
 ๗. นางกัญญาภัค  พจนกุล นักการภารโรง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวเหมือนฝน ดวงพุฒ นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวพิชญา ปมาคเต นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวณัฎฐวดี  ศรีมหาพรหม นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุธารัตน รุงอรุณ นักศึกษาฝกประสบการณ ฯ   กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่  จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มเพ่ือตอนรับคณะกรรมการการประเมินและคณะครูท่ีเขารับการประเมิน 
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในหัวขอการประเมิน   

/....๑๐. คณะกรรมการ... 
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๑๒๑ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝายพสัดแุละการเงนิ 
๑. นางศิวารมณ  เรืองไกล ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรทิพย  พุทไธวัฒน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางอังคณา  ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  รักพรา คร ู    กรรมการ 
๖. นายสุวิศิษฐ  ดีรบรัมย คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวดาลิกา  มะนู ครูผูชวย    กรรมการ 
๘. นายมารุต  รัตนปลื้ม ครูผูชวย    กรรมการ 

 ๙. นางสาววิมล เดยังรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 ๑๐. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 

๑๑. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ดําเนินการเบิก-จาย  จัดซ้ือ  จัดจาง  คาใชจาย  คาวัสดุอุปกรณ  ใหความสะดวกทางดานการบริหารการเงิน
เปนไปดวยความเรียบรอย  วาดวยระเบียบการเงินและพัสด ุ

๑๑.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 
 ๑. นางนวรัตน  ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพจนี  อพรรัมย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๕. นางพรพรรณ  สมัคคา   ครอัูตราจาง    กรรมการ 

๖. นางสุภาพร  ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  คร ู            กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายนฤทธิกร จันทรนิ้ว   ครผููชวย          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ทําหนาที ่   ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานนิเทศ ติดตาม บูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพ นักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามนโยบาย ไมมีเด็กคนใดถูกทอดท้ิงไวขางหลัง (No  Child Left Behind)“Best 
Practice สูความยั่งยืน” เพ่ือการชวยเหลือดูแล และสรางขวัญกําลังใจใหผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุมสาระการเรียนรู)  และรายงานตอผูบังคับบัญชา ตอไป  
 
 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม มาตรฐานการศึกษาของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด อนึ่งรายการใดไดดําเนินการไปแลว ขอใหดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นสมบูรณ  
 
   

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   
       
 
                     (นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล)    
               ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๒๒ 
 

 
 

 
 
                                  

    คําสัง่ โรงเรยีนพระครพูิทยาคม 
ที ่ ๓๔ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ 
ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

...................................................... 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๒  ไดจัดทําแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
การศึกษาแบบบูรณาการ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเปนการประเมินออนไลน เพ่ือใช
ติดตามประเมินผล และนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ สําหรบัโรงเรียนใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ นั้น 
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาบูรณาการ ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการ
และเปนประโยชนแกทางโรงเรียน ซ่ึงมีคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 
 
 
 

๑.  ทีป่รึกษา 
 ๑.  นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร           ผูทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวประณีต  ธนะมิตร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสมนึก นครวงศ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ๓.  นายปวิชญ  โพธิ์ขาว  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.  นางสุภัชฌา  สามิบัติ             รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการอํานวยการ 
๑. นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล  ผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางศิวารมณ  เรืองไกล  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุขจิต   เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายสุพจน  มีแกว   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายอัศวิน  อัครศรีวร   คร ู     กรรมการ 
๘. นางสุภาพร  ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายนฤทธิกร จันทรนิ้ว   คร ู         กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

๑๐. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  ครู         กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
 

/... มีหนาท่ี ... 
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๑๒๓ 
 

มีหนาที ่  ๑.  ดําเนินการประชุมชี้แจงครูและผูเก่ียวของใหเขาใจแนวทางของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาบูรณาการ 
 ๒.  อํานวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท้ังดาน คูมือ เอกสาร วัสดุและงบประมาณ 
 ๓.  ประสานงาน กํากับดูแลติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา ตัดสินใจ และแกปญหาตาง ๆ ในการดําเนินงานให
เปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
๓.  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

๑. นางสุขจิต  เบนเนทท   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพจนี อพรรมัย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางนวรัตน ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๗. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด  ครูผูชวย     กรรมการ 

๘. นางพรพรรณ   สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ 
๙. นางสุภาพร ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายนฤทธิกร  จันทรนิ้ว  คร ู          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๑. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  ครู       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ ประสานงานใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ดําเนินงานไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๔.  คณะกรรมการจดัเตรียมขอมลูและเอกสารประเมนิ 
๑. นางสุภาพร  ศรีคํา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายชัยณรงค  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายทวีชัย  เลไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางอังคณา ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๑๐. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๒. นางกัญญนันทน  สัมมาทรัพย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.  นายสุพจน  มีแกว   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.  นางภิญญดา  จงออนกลาง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๕.  นางพิมพสุภา  รักษสกุลโทอ้ึน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๖. นางสาวพจนี  อพรรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๗. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

/... ๑๘. นางสิตานันท  ... 
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๑๒๔ 
 

๑๘. นางสิตานันท  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๙. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒๐. นางนวรัตน  ปกการะเน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นายนฤทธิกร จนัทรนิ้ว คร ู        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาที ่ จัดทํารองรอยเอกสารอางอิง  ภาพประกอบในแตละตัวชี้วัดพรอมตอบคําถามตอคณะกรรมการผูประเมิน 
๕.  คณะกรรมการ  ตามรายการประเมนิ 
 ๕.๑ การดําเนนิงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ดานงานวชิาการ ๑๑ ตวัชีว้ดั 
     ๑. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพจนี อพรรัมย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางประไพ  ศรีคิรินทร   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสุภาพร ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นางนวรัตน ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นายสัญญา  เสนาพันธ   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด  คร ู     กรรมการ 
๑๐. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๑. นางพรพรรณ   สมัคคา  ครูอัตราจาง    กรรมการ 

๑๒. นางสาวดวงหทัย  เพียรชนะ  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๓. นายพงศพิชาญ  นาคะศรีวัฒน นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๔. นางสาวพิมพพร  สืบสิงห  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๕. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ           
ผูมาประเมิน 
๕.๒ การดําเนนิงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ดานงานบุคคล ๓ ตวัชีว้ดั 

๑. นายสุพจน  มีแกว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางวณิชชา  มีแกว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางภิญญดา  จงออนกลาง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอรรถพล  จันทรศรีละมัย คร ู   กรรมการ 
๕. นางสาวเหมือนฝน  ดวงพุฒ นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๖. นางสาวพิชญา  ปมาคเต นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๗. นายนฤทธิกร  จันทรนิ้ว คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
 

/... ปญหา/อุปสรรค ... 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๒๕ 
 

ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ          
ผูมาประเมิน 
 ๕.๓ การดําเนนิงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการดานงานบรหิารทัว่ไป ๖ ตวัชีว้ดั 
       ๑. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางวันนา  เลไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยณรงค  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางอนงศรี  รกัษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๗. นายอนุพงษ  รังษีสันติวานนท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๙. นางลลิตา  คําผิว ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๐. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒๑. นายอัศวิน  อัครศรีวร คร ู   กรรมการ 
๒๒. นายกษิดิ์เดช  แกววัน คร ู   กรรมการ 
๒๓. นายกิตติพงษ  ภูพันนา พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๔. นางสาวอนันธนา  แชมรัมย นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๒๕. นางสาวชาญชัย  สุทธะโส นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๒๖. นายเกียรติภูมิ เสารอวน นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๒๗. นางสาวทักษิณา ชนะกลาง นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๒๘. นางสิตานันท  คีรี ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ          
ผูมาประเมิน 
 

 ๕.๕ การดําเนนิงานติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ ดานงานงบประมาณ ๔ ตวัชีว้ดั 
๑๐. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๑. นางพรทิพย  พุทไธวัฒน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑๒. นางอังคณา  ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓. นางสมาภรณ  ดวงฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๕. นายธวัชชัย  รักพรา คร ู   กรรมการ 
๑๖. นายมารุต  รัตนปลื้ม คร ู   กรรมการ 
๑๗. นางสาวดาลิกา  มะณู ครูผูชวย   กรรมการ 
๑๘. นางสาววิมล เดยังรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 

 ๑๐. นางนิศากร วสุธารัฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวรุงตะวัน  บุงทอง ครูอัตราจาง   กรรมการ 
๑๒. นางสาวนิภาพร อุมา นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

/... ๑๓. นางสาววัฒนานันท  ... 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๒๖ 
 

๑๓. นางสาววัฒนานันท  วองไว นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 
๑๔. นายทักษิณ เพ็ชรรักษา นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

 ๑๕. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ จัดทําเอกสารตามเกณฑการประเมิน  จัดหาภาพประกอบ  เขียนวิธีดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน     
ปญหา/อุปสรรค  แนวทางแกไข  ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีไดรับผิดชอบ  และตอบคําถามตอคณะกรรมการ          
ผูมาประเมิน 
๖. คณะกรรมการฝายพธิกีาร 
 ๑. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกษิดิ์เดช  แกววัน คร ู    กรรมการ 
 ๔. นางสาวจุฑารัตน  นิจจิ้งหรีด คร ู    กรรมการ 
 ๕. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา คร ู           กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ดําเนินรายการใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 
 

๗. คณะกรรมการฝายโสตฯ  บนัทกึภาพ  และจัดทาํวดีิทศัน 
 ๑. นายยงยุทธ  การินทร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางประไพ  ศรีคิรินทร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

 ๕. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๖. นายพงศพิชาญ นาคะศรีวัฒน  นักศึกษาฝกประสบการณ   กรรมการ 

๗. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ จัดทําวีดิทัศนประวัติโรงเรียน  ขอมูลพ้ืนฐาน  และรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ  ใหเปนปจจุบัน  นาสนใจ                              
และบันทึกภาพกิจกรรมการประเมินใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๘. คณะกรรมการจดัสถานที ่
 ๑. นางณัฐรินีย  ฤทธิรักษมุสิก ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายอิทธิพล  ดาบรัมย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๖. นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๗. นางสาวไพลิน ประวัน นักศึกษาฝกประการณ   กรรมการ 
 ๘. นายวิทยากร หองคํา นักศึกษาฝกประการณ   กรรมการ 
 ๙. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นายสุวิศิษฐ  ดีรบรัมย คร ู        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่ จัดเตรียมสถานท่ีตอนรับ  และสถานท่ีในการจัดวางเอกสารการประเมินใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนี้ 
 

/... ๑. หองประชุมชอตะแบก... 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๒๗ 
 

  ๑. หองประชุมชอตะแบก  : ตอนรับคณะกรรมการการประเมิน    
  ๒. หองประกันคุณภาพ   : งานวิชาการ 
  ๓. หองพฤกษศาสตรโรงเรียน  :  งานบุคคล                  
  ๔. หองสมุด  : งานบริหารท่ัวไป   
๙. คณะกรรมการฝายปฏคิม 
 ๑. นางโสภิดา  ฉิมจารย ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุขจิต  เบนเนทท ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๕. นางพรพรรณ  สมัคคา ครูอัตราจาง   กรรมการ 
 ๖. นางสาวฐิติพร  พวงเพชร ครูธุรการ    กรรมการ 
 ๗. นางกัญญาภัค  พจนกุล นักการภารโรง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวณัฏฐวดี  ศรีมหาพรม นักศึกษาฝกประการณ   กรรมการ 
 ๙. นางสาวสโรชา  วันจันทึก นักศึกษาฝกประการณ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสวรินทร  บุญศร นักศึกษาฝกประการณ   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวปภาวรินทร  อินทรพิทักษ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่  จัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มเพ่ือตอนรับคณะกรรมการการประเมินและคณะครูท่ีเขารับการประเมิน 
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดในหัวขอการประเมิน   
 

๑๐. คณะกรรมการฝายพสัดแุละการเงนิ 
๑. นางศิวารมณ  เรืองไกล ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒. นางวาริศา  พิสิฐพรปติกุล ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางพรทิพย  พุทไธวัฒน ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นางอังคณา  ชุตินิรันดร ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นายสัญญา  เสนาพันธ ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายธวัชชัย  รักพรา คร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวดาลิกา  มะนู ครูผูชวย    กรรมการ 
๘. นายมารุต  รัตนปลื้ม คร ู    กรรมการ 

 ๙. นางสาววิมล เดยังรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ 
 ๑๐. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ   กรรมการ 

๑๑. นางเพ็ญพร  จันทรละมุนมา ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาที ่ ดําเนินการเบิก-จาย  จัดซ้ือ  จัดจาง  คาใชจาย  คาวัสดุอุปกรณ  ใหความสะดวกทางดานการบริหารการเงิน
เปนไปดวยความเรียบรอย  วาดวยระเบียบการเงินและพัสด ุ

๑๑.  คณะกรรมการฝายประเมินผล  ประกอบดวย 
 ๑. นางนวรัตน  ปกการะเน  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวพจนี  อพรรัมย  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง  ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

/... ๔. นางสาวรัศมี ...  



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
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๑๒๘ 
 

 ๔. นางสาวรัศมี  สุขผดุง   พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๕. นางพรพรรณ  สมัคคา   ครอัูตราจาง    กรรมการ 

๖. นางสุภาพร  ศรีคํา   ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายนฤทธิกร จันทรนิ้ว   คร ู        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ทําหนาที ่   ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการประเมินในมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมิน ขอเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการการประเมิน  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
และรายงานตอผูบังคับบัญชา ตอไป  
 

 

 ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไดปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม มาตรฐานการศึกษาของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด อนึ่งรายการใดไดดําเนินการไปแลว ขอใหดําเนินการตอไปใหเสร็จสิ้นสมบูรณ  
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๙   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
 
       
 

 
         (นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล)    
              ผูอํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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๑๒๙ 
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตร  รางวัลที่ภาคภูมิใจ 
ของสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๓๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลดีเดนของสถานศึกษาในดานและระดับตางๆ 
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๑๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบกิจกรรม 
การรายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self   Assessment  Report : SAR) 
ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
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๑๓๒ 
 

 
๑.๑  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเรยีน 

 

 

 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผูเรยีน 
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๑๓๓ 
 

 

๑.๒  คุณลกัษณะทีพ่ึงประสงคของผูเรยีน 
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๑๓๔ 
 

 

 

 

 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๓๕ 
 

 

 

 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั 
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๑๓๖ 
 

 

 

 
 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสาํคญั 



               รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปของสถานศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  ๒๕๖๓  
 โรงเรียนพระครูพิทยาคม   สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย 

 
 

๑๓๗ 
 

 

คณะทาํงาน 

ผูอาํนวยการสถานศึกษา 

นายสัญญา  บุณยพงศพิกุล 

หวัหนางานวชิาการ 

นางสุขจิต  เบนเนทท 

ครผููรบัผดิชอบงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

นางสุภาพร  ศรีคํา 

นายอาทิตย  ปะสีละเตสัง 

นางนวรัตน  ปกการะเน 

นายมนตรี  ศรีกุลนาวา 
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