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ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 
          
         ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม ครั้งที่ ........./๒๕๖๓  
วันที่ ..............................  ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม  
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
พระครูพิทยาคม 

 
 

      ลงชื่อ 
             (นายปวิชญ์  โพธิ์ขาว) 

                                                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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ค าน า 

     แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป้าหมาย พันธกิจ ในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา สภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน อีกทั้ง
แนวนโยบายจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือ              
1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมส่งผลให้คนไทยยุคใหม่  

   ทั้งนี้การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียน
พระครูพิทยาคมขอขอบพระคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนทางโรงเรียนในทุกๆ ด้าน จนได้รับความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕  เล่มนี้ จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 

                                                                                         

 
                                            (นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
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สารบัญ 
        หน้า 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ก 
ค าน า            ข 
สารบัญ            ค 

สภาพทั่วไปของโรงเรียนพระครูพิทยาคม   
 ประวัติโรงเรียน          1
 แผนผังบริเวณโรงเรียน         2 
 โครงสร้างการบริหารงาน         ๓ 

ข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษา        ๔ 
 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา       ๔ 

ข้อมูลอาคารสถานที่         ๗ 
 ข้อมูลนักเรียน          ๑๐ 
 โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนพระครูพิทยาคม      ๑๑ 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        ๑๖ 
 การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนพระครูพิทยาคม      ๑๖ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ ๔)       ๒๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง         ๒๕ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       ๒๖ 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               ๒๖  
 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ๓๑  
 นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   ๓๒  
 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนพระครูพิทยาคม   ๓๒ 
 กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนพระครูพิทยาคม     ๓๕ 

การวางแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม   ๔๐ 
ภาคผนวก 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   กรอบการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 

 
  โรงเรียนพระครูพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 10 ต าบลพระครู อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000  โทรศัพท์ 044 - 666122  โทรสาร 044 - 666123              
Website : www.prakru.ac.th           เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
มีเนื้อที่ 89 ไร่ 3  งาน  54 ตารางวา  มีเขตพ้ืนที่บริการ 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลพระครู 13 หมู่บ้าน 6 โรงเรียน 
และต าบลถลุงเหล็ก 16 หมู่บ้าน 5 โรงเรียน 
    โรงเรียนพระครูพิทยาคม  จัดตั้งเมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ.  2531  โดยความเห็นชอบของ
สภาต าบลพระครู  สภาต าบลพระครูได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ที่สาธารณะซึ่งเป็นป่าช้าเก่า  
และท าเลเลี้ยงสัตว์  ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี  6  ต าบลพระครู ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม หน่วย
การศึกษาพระครูใหญ่”  ประชาชนชาวต าบลพระครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร      
ยาว 36  เมตร จ านวน 1 หลัง  และโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่  1  โดยจัดการศึกษาแบบสหศึกษา  ในช่วงปีการศึกษาแรกรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน  2  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  56  คน   โดยมบีุคลากรจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมท าการสอน  ต่อมา
ในวันที่  10  มีนาคม พ.ศ.  2532   กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า  “ โรงเรียนพระครูพิทยาคม ”  ซ่ึง
มีพ้ืนที่บริการประชาชนรวม  2  ต าบล  ได้แก่  ต าบลพระครู 13  หมู่บ้าน 6  โรงเรียน และ ต าบลถลุงเหล็ก    16  
หมู่บ้าน   5   โรงเรียน 
   ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งที่  2080/ 2532  สั่ง  ณ  วันที่  30  มิถุนายน พ.ศ.  2532       
ให้นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ซึ่งรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
ล าดวนพิทยาคมมารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระครูพิทยาคม  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับ
ต าแหน่งในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2532   
   ปีงบประมาณ  2532  โรงเรยีนพระครูพิทยาคมได้จัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา      
เพ่ือด าเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ  ชค 104/ 27  เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับงบประมาณจาก    
กรมสามัญศึกษา   
   วันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2540 นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  
 ได้เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จนถึงวันที่   24   ธันวาคม   พ.ศ. 2545 
      วันที่  27   ธันวาคม  พ.ศ. 2545  นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช
วิทยาลัย  บุรีรัมย์  ได้เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม   
   วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2550  นายด ารงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสองห้อง
พิทยาคม  เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จนถึงวันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554   
     วันที่  17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554    นายสุเทพ  จ าเนียรกูล  ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา  
เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  จนถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2558    
   วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558   นายวีระศักดิ์   พินิจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองตาดพิทยาคม   
เข้ารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงวันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
   วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม  
เดินทางมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน 
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 ชื่อ      โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 อักษรย่อ     พ.พ.   หมายถึง  พระครูพิทยาคม 
 วันก่อตั้งโรงเรียน  วันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2531 
 วันสถาปนาโรงเรียน  วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2532 
 ปรัชญาของโรงเรียน  ประพฤติดี  เรียนเยี่ยม  เปี่ยมทักษะ  สรีระแข็งแรง                                                            
 คติพจน์ของโรงเรียน  สุวิชชาโน  พหุสุตโต  ผู้รู้ด ี ย่อมเป็นผู้มีการศึกษา 
 สีประจ าโรงเรียน  เทา  - ขาว 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นตะแบก 
 วิสัยทัศน์    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี     มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล  บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สถานที่ตั้ง    52  หมู่  10  ถนนบุรีรัมย์ – พุทไธสง   ต าบลพระครู  อ าเภอเมือง 

 จังหวัดบุรีรัมย์  รหัสไปรษณีย์  31000 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 

๒ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระครพูิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๖3   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
ข้อมูลผู้บริหาร  
 
 

นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางพรทิพย์    เอี่ยมมาลา 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

- งานพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน   
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- งานส าหรับนกัเรียนทีม่ีความบกพรอ่ง

ทางการเรียนรู้  
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานแนะแนว 
- งานวิจัยคุณภาพการศกึษา 
- งานนเิทศภายใน/นกัศกึษาฝกึประสบการณ ์
- งานพัฒนาและส่งเสรมิแหล่งเรียนรู ้
- งานทะเบียน /GPA 
- งานสารสนเทศกลุม่บริหารวิชาการ 
- งานวัดผลและประเมนิผล 
- งานสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- งานขับเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
- งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- งานการจัดการเรียนการสอน  
- งานหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานประเมินผลงานกลุ่มบริหารวิชาการ  
- งานห้องสมดุ 
- งานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ 
- งานเลขานกุารกลุ่มบริหารวิชาการ 
- อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

- งานนกัการภารโรง 
- งานอาคารสถานที ่
- งานบริการโภชนาการ 
- งานพยาบาลและงานอนามัยโรงเรียน/

งานอนามัยคุ้มครองผู้บรโิภค 
- งานกจิกรรมนอกหลกัสูตร 
- งานประชาสมัพันธ ์
- งานเผยแพร่เกียรติประวัติ/เกียรติยศ

โรงเรียน 
- งานโสตทัศนศกึษาและเทคโนโลยี

การศกึษา 
- งานเวรยามรกัษาการณ ์
- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานธุรการและสารบรรณกลุม่บริหาร

ทั่วไป 
- งานชุมชนภาคีเครือขา่ย 
- งานคณะกรรมการสถานศกึษา 
- งานกจิการนกัเรียน 
- งานปฏิคมโรงเรียน 
- งานบ้านพกัคร ู
- งานรับนกัเรียน 
- งานประเมินผลงานบริหารทัว่ไป 
- งานเลขานกุารกลุ่มบริหารทัว่ไป 
- อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

- งานนโยบายและแผน  
- งานพัสดุและสินทรัพย์ 
- งานการเงนิและบญัช ี
- งานยานพาหนะ 
- งานประกันชวีิต 
- งานธนาคารโรงเรียน  
- งานควบคุมภายใน 
- ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
- งานกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศกึษา 
- งานธุรการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
- งานประเมินผลงานกลุ่มงบประมาณ 
- งานเลขานกุารกลุ่มบริหารงบประมาณ 
- อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

- งานการวางแผนอัตราก าลัง 
- งานการบรรจุแต่งตั้งการเลือ่นขั้นเงินเดือน

และการย้ายข้าราชการครู 
- งานการส่งเสริมการประเมนิวทิยฐานะ  
- งานส่งเสริมมาตรฐานวชิาชีพ

จรรยาบรรณครแูละการส่งเสรมิวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม 

- งานทางวินัยและการลงโทษทางวนิัย 
- งานการส่งเสริมยกย่องเชิดชเูกียรติ     
   และการขออนญุาตใบประกอบวิชาชีพครู  
- งานโรงเรียนสจุริต 
- งานธุรการและสารบรรณกลุม่บริหารงาน

บุคคล    
- งานการจัดท าทะเบียนประวัติ 
- งานการจัดท าบัญชรีายชื่อ 
- เสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์  
- งานเวรประจ าสัปดาห์ 
- งานการลาข้าราชการครูบุคลากร 
- ประเมนิผลงานบริหารงานบุคคล 
- งานเลขานกุารกลุ่มบุคคล 
- อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

นายอังกูร   วัชรพงศ์ศิร ิ
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน 

นางศิวารมณ์  เรืองไกล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรยีน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบคุคล 

- งานระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา

นักเรียน 
- งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

และอบายมุข 
- งานส่งเสริมระเบียบวินัยและความ

ประพฤตนิักเรียน 
- งานจราจรและขับขี่ปลอดภัยปลอดภัย 
- งานป้องกันโรคเอดส์และเพศวถิี 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม             

(โรงเรียนวิถีพทุธ)  
- งานประเมินผลงานบริหารกจิการนกัเรียน 
- งานเลขานกุารกลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน 
- อื่น ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 

กลุ่มบริหารหารทั่วไป 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

    1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
คือ นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล   วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต  (คบ.)  สาขาวิขา ภูมิศาสตร์   ระดับ ป.บัณฑิต 
บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตั้งแต่วันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  จนถึงปัจจุบัน 
 ท าเนียบผู้อ านวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม มีดังนี้ 
   1) นายพิรุฬห์  สวัสดิ์รัมย์    30 มิถุนายน 2532    -  ธันวาคม 2540 
   2) นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล 1  ธันวาคม 2540      -  24 ธันวาคม 2545 
   3) นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช    27 ธันวาคม  2545     -  พฤศจิกายน 2550 
   4) นายด ารงรักษ์  สิงหสุรศักดิ์ 9 พฤศจิกายน 2550  -  17 กุมภาพันธ์ 2554 
   5) นายสุเทพ  จ าเนียรกูล    17 กุมภาพันธ์ 2554  -  30 กันยายน 2558 
   6) นายวีระศักดิ์ พินิจ  1 ตุลาคม 2558        -  26 พฤศจิกายน 2562 
   7) นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล 27 พฤศจิกายน 2562 –  ปัจจุบัน   
 

 2. รองผู้อ านวยการ   จ านวน 2 คน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ  จ านวน 1 คน 
     1) นางพรทิพย์  เอ่ียมมาลา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 
          รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     2) นายอังกูร  วัชรพงศ์ศิริ   ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
     3) นางศิวารมณ์  เรืองไกล   ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ       
 
 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ข้อมูลบุคลากร/
ประเภท 

เพศ 
รวม 

ระดับการศึกษาสูงสุด 
คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 

ครู
ผู้ช่วย หญิง ชาย ต่ ากว่า 

ป. ตร ี
ป. ตร ี สูงกว่า 

ป. ตร ี
ผู้อ านวยการ - 1 1 - - 1 - 1 - - - 
รองผู้อ านวยการ 1 1 2 - - 2 - 2 - - - 
ครูประจ าการ 28 16 44 - 21 22 - 32 4 3 5 
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 - 2 -  
ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
นักการภารโรง 1 4 5 5 - - 
พนักงานราชการ 2 1 3 - 3 - 
ลูกจ้างชั่วคราวของรัฐ 1 - 1 - 1 - 

รวม 35 23 58 5 27 25 - 35 4 3 5 
 
 

๔ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๑)  ครูประจ าการ 
 

 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 
๑. นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อ านวยการ 

ช านาญการพิเศษ 
ค.บ. 
ป. บัณฑิต 

ภูมิศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

๒. นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

๓. นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ รองผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

ค.ม. การบริหารการศึกษา 

๔. นางศิวารมณ์ เรืองไกล ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กศ.บ.  สังคมศึกษา 

๕. นางกัญญนันท ์ สัมมาทรัพย์ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาไทย 
๖. นายสัญญา   เสนาพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
๗. นางสาวนงลักษณ์  ปะจันทะสี ครชู านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

๘. นางสาวจุฑารัตน์  นิจจิ้งหรีด ครูผู้ช่วย ค.บ ภาษาไทย 
๙. นางอังคณา ชุตินิรันดร์      ครูช านาญการพิเศษ บธ.บ.  การบัญชี 
๑๐. นางสาวพจนี อพรรัมย์   ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.  คณิตศาสตร์ 
๑๑. นางกิตติมา  สุขสังข์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ.  คณิตศาสตร์ 
๑๒. นางลลิตา  ค าผิว   ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
๑๓. นางสาวปภาวรินทร์  อินทร์พิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๔. นางสุภาพร  ศรีค า   ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.  หลักสูตรและการสอน 
๑๕. นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์  ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๑๖. นางภิญญดา จงอ่อนกลาง  ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.   วิทยาศาสตร์ศึกษา   
๑๗. นายอนุพงษ ์ รังสีสันติวานนท์  ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.  การบริหารการศึกษา 
๑๘. นางวณิชชา มีแก้ว    ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม.   การบริหารการศึกษา   
๑๙. นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล   ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. ชีววิทยาส าหรับครู 
๒๐. นายสุพจน์ มีแก้ว   ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม.  การบริหารการศึกษา   
๒๑. นายพิทักษ์  คมศรี    ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม.  การบริหารการศึกษา 
๒๒. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง   ครูช านาญการพิเศษ ศศ.ม.   การบริหารการศึกษา   

๕ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      ๔๔  คน        คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด   ๔๔  คน        คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/วิทยะฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 
๒๓. นางนวรัตน์  ปักการะเน ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม หลักสูตรและการสอน 
๒๔. นายอิทธิพล  ดาบรัมย์ ครูช านาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒๕. นายทวีชัย  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
๒๖. นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ ครูช านาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
๒๗. นางวันนา  เลไธสง ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
๒๘. นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
๒๙. นางพรทิพย์  พุทไธวัฒน์ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
๓๐. นายธวัชชัย  รักพร้า คร ู กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๓๑. นายชัยณรงค์  คีรี ครูช านาญการพิเศษ ศษ.ม. พลศึกษา 
๓๒. นายกษิดิ์เดช แก้ววัน คร ู ค.บ. พลศึกษา 
๓๓. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ดนตรีไทย 
๓๔. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปศึกษา 
๓๕. นายอรรถพล จันทร์ศรีละมัย ครผูู้ช่วย ค.บ. นาฏศิลป์ 
๓๖. นายมารตุ รัตน์ปลื้ม ครผูู้ช่วย ค.บ. ศิลปศึกษา 

๓๗. นางโสภิดา  ฉิมจารย์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
๓๘. นางสุขจิต  เบนเนทท์ ครูช านาญการพิเศษ คษ.บ. โภชนาการชุมชน 
๓๙. นายอภิชาติ  วรรณศรี ครูช านาญการ วท.บ.  สัตวบาล 
๔๐. นางประไพ  ศรีคิรนิทร์ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
๔๑. นายนฤทธิกร  จันทร์นิ้ว ครูผู้ช่วย วท.บ.  สัตวศาสตร์ 
๔๒. นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอ้ึน ครูช านาญการพิเศษ ค.ม.   หลักสูตรและการสอน    
๔๓. นางสิตานันท์  คีรี  ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
๔๔. นางณัฐรินีย์  ฤทธิรักษ์มุสิก ครูช านาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
๔๕. นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมา ครูช านาญการ ค.บ.  ภาษาอังกฤษ 
๔๖. นายอัศวิน  อัครศรีวร  คร ู ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 
๔๗ นางสาวดาลิกา มะณู   ครูผู้ช่วย ศศ.บ.  ภาษาจีน 

๖ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

๒)  พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          จ านวนพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง      ๕   คน     คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
          จ านวนที่สอนตรงตามวุฒิการศึกษา  ทั้งสิ้น     ๕  คน    คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 

1) อาคาร/ บ้านพักครู 
 

ที ่ อาคาร จ านวน 
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 อาคารฝึกงานแบบ  306 ล/27   1 หลัง 
6 อาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ)   1 หลัง 
7 โรงฝึกงานแบบ  102/27 (คหกรรม/ช่าง) 1 หลัง 
8 หอพักนักเรียนแบบ  35 คน   1 หลัง 
9 บ้านพักครูแบบ  203/27 3 หลัง 

10 บ้านพักครูแบบ  205/26 1 หลัง 
รวม  13 หลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ สาขาวิชา 

๑. นางสาวรัศมี  สุขผดุง พนักงานราชการ วท.บ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๒. นางนิศากร  วสุธารัฐ พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
๓. นายกิตติพงษ์  ภูพันนา   พนักงานราชการ ค.บ พลศึกษา 
๔. นางสาวรุ่งตะวัน บุ้งทอง ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. ภาษาจีน 
๕. นางพรพรรณ  สมัครค้า ครูอัตราจ้าง 

(งบประมาณ สพฐ.) 
วท.บ. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์

๖. นางสาวฐิติพร พวงเพ็ชร  ธุรการโรงเรียน 
(งบประมาณ สพฐ.) 

ค.บ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

๗ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 
 

2)  ห้องเรียน/ ห้องปฏิบัติการ/ ห้องพิเศษ 
ที ่ อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ 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 (อาคารฝึกงานแบบ 306 ล) 4 4 - 8 
6 อาคารเรียนชั่วคราว (อาคาร ชค. 

104/27) 
- 1 1 2 

7 โรงฝึกงาน 102/27 - 2 - 2 
รวม 41 14 20 75 

 
 

     *ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่ใช้บริหารงาน เช่น ห้องกลุ่มสาระฯ ห้องกลุ่มงาน ห้องประชุม เป็นต้น 
 

3) สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
ที ่ อาคาร จ านวน 
1 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 55 ห้อง 
2 สนามบาสเกตบอล   2 สนาม 
3 สนามอเนกประสงค์   2 สนาม 
4 สนามฟุตบอล 1 สนาม 

 
 

4) ห้องน้ าห้องส้วม 
ที ่ อาคาร ครู 

(ห้อง) 
นักเรียนชาย 

(ห้อง) 
นักเรียนหญิง 

(ห้อง) 
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 โรงฝึกงาน - - - - 
๘ ห้องน้ าห้องส้วมส าหรับ

นักเรียน แบบ ๖ ที่นั่ง/๒๗ 
(๕ หลัง) 

 
- 

 
๑๒ 

 
๑๘ 

 
๓๐ 

รวม 23 ๑๔ ๑๙ ๕๖ 
 

 

๘ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

5) ข้อมูลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

ปี 
งบประมาณ 

รายการ วงเงิน หมายเหตุ 

2555 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน 150,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีสอบราคา 

2556 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ
และห้องอาเซียน 

199,100 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีสอบราคา 

2557 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 108/27 300,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีสอบราคา 

2557 ปรับปรุงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
โรงเรียนพระครูพิทยาคม 

500,000 บาท งบจัดสรร 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
วิธีสอบราคา 

2558 ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์และห้องดนตรีไทย 150,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีสอบราคา 

2558 ปรับปรุงห้องเรียน รายการปูกระเบื้องพ้ืนห้องเรียน 
อาคาร 3 ชั้น 3 และชั้น 4 

200,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีตกลงราคา 

2559 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 200,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีตกลงราคา 

2559 ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน ห้องระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและห้องน้ าครูอาคาร 2 

279,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีตกลงราคา 

2561 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียนชาย  99,000 บาท งบรายได้สถานศึกษา 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2561 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียนหญิง 99,500 บาท งบรายได้สถานศึกษา 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2561 ปรับปรุงห้องประชุมใหม่ อาคาร 3 ชั้น 2 157,000 งบอุดหนุน 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2561 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 200,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
2562 ปรับปรุงที่พักนักกีฬาส าหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 203,600 บาท งบจัดสรร 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(รายการทาสีอาคาร 3 อาคาร 4 และหอประชุม) 

300,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(รายการปูพ้ืนกระเบื้องโรงอาหาร) 

๒๐๐,๐๐๐ บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าอาคารหอประชุมและห้องน้ า
ภายในอาคาร ๓ ชั้น ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ 
(เงินอุดหนุน) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

๙ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

ปี 
งบประมาณ 

รายการ วงเงิน หมายเหตุ 

๒๕๖๓ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(รายการต่อเติมแผงจ าหน่ายอาหาร) 

๓๔๐,๐๐๐ บาท เงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้สถานศึกษา) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
25๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่ง 

ก่อสร้างอ่ืนที่ประสบอุบัติภัย 
(เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและเปลี่ยนฝ้าอาคาร ๒)  

5๘,000 บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
๖) ข้อมูลงบประมาณจัดสรร งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์เพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน) 

 
ปี 

งบประมาณ 
รายการ วงเงิน หมายเหตุ 

25๖๒ วัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(โครงการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลนุสรณ์) 

๑๕๐,๐๐๐ บาท งบจัดสรรอ่ืนๆ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

25๖๒ ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(เครื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล ) 

๕๙๕,๐๐๐ บาท งบจัดสรร สพฐ. 
วิธีประกาศเชิญชวน 

(e-bidding) 
๒๕๖๓ วัสดุครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
(โครงการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลนุสรณ์) 

๑๕๗,๗๐๐ บาท งบจัดสรรอ่ืนๆ 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม 256๓) 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม จ านวนห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ๖๔ ๗๙ 143 ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ๘๔ ๘๙ 173 ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๕๙ ๘๑ 140 4 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ๒๐๗ ๒๔๙ 456 1๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ๖๘ ๙๐ 158 ๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ๓๘ ๖๒ 100 ๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ๕๒ ๗๑ 123 ๔ 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕๘ ๒๒๓ 381 1๒ 
รวมทั้งสิ้น ๓๖๕ ๔๗๒ 837 2๖ 

 

 

๑๐ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

รหัส รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน 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 คณิตศาสตร์ 1 1.5 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1.5 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 1.5 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1.5 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 1.5

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

ว21103 การออกแบบและ 0.5 ว21104 วทิยาการค านวณ 1 0.5 ว22103 การออกแบบและเทคโนโลย ี20.5 ว22104 วิทยาการค านวณ 2 0.5 ว23103 การออกแบบและเทคโนโลย ี30.5 ว23104 วทิยาการค านวณ 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 ประวติัศาสตร์ 1 0.5 ส21104 ประวติัศาสตร์ 2 0.5 ส22103 ประวัติศาสตร์ 3 0.5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 0.5 ส23103 ประวัติศาสตร์ 5 0.5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 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 ทศันศิลป ์5 0.5 ศ23102 ทศันศิลป ์6 0.5

ศ21103 ดนตรี-นาฎศิลป ์1 0.5 ศ21104 ดนตรี-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 การงานอาชพี 1 0.5 ง21102 การงานอาชพีฯ 2 0.5 ง22101 การงานอาชพี 3 0.5 ง22102 การงานอาชพีฯ 4 0.5 ง23101 การงานอาชพี 5 0.5 ง23102 การงานอาชพี 6 0.5

อ21101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1.5 อ21102 ภาษาองักฤษ 2 1.5 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

รหัสวชิา รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัสวชิา รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหสัวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหสัวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหสัวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก. รหสัวิชา รายวิชาเพิ่มเติม นก.

ส21201 หน้าท่ีพลเมือง 1 0.5 ส21202 หนา้ท่ีพลเมือง 2 0.5 ส22201 หนา้ท่ีพลเมือง 3 0.5 ส22202 หนา้ทีพ่ลเมือง 4 0.5 ส23201 หน้าท่ีพลเมือง 3 0.5 ส23202 หนา้ทีพ่ลเมือง 6 0.5
ศ21231 ขบัร้อง 1 0.5 จ21202 ภาษาจนี 2 0.5 ว22287 การสร้างเวปเพจ 0.5 ว22293 โปรแกรมกราฟิก 0.5 ส23221 กฎหมายน่ารู้ 0.5 ส23211 เศรษฐศาสตร์ตรอบครัว 0.5

ว21284 เทคโนโลยสีารสนเทศ 1.0 ว21283 การสร้างหนงัสืออิเล็คทรอนกิส์0.5 จ22201 ภาษาจนี 3 0.5 จ22202 ภาษาจนี 4 0.5 ว23203 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0.5 จ23202 ภาษาจนี 6 0.5

จ21201 ภาษาจีน 1 0.5 ศ 21219 การวาดภาพดอกไม้ 2 1.0 I22201 การศึกษาค้นคว้าและ 1.0 I22202 การส่ือสารและ 1.0 ศ23227 ทฤษฎีดนตรี 0.5 ศ23203 นาฎศิลปส์ร้างสรรค์ 1.0

สร้างองค์ความรู้ IS1 การน าเสนอ IS2 จ23201 ภาษาจนี 5 0.5
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

โครงสรา้งหลักสูตรช้ันปีหลักสูตรโรงเรยีนพระครพิูทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 3   (2563 - 2565) 

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 1  (ปีการศึกษา 2563) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 2   (ปีการศึกษา 2564) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3  (ปีการศึกษา 2565)
ภาคเรียนที่ 2

รวม รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รวม รวม รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวม รวม รวม รวม รวม รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

*กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.
* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
*กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
*กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด

รวม รวม รวม รวม รวม



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

 

รหสั รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหสัวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหสัวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหสัวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหสัวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหสัวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก.
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ2 1.0 ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0 ว32105 วทิยาศาสตร์ โลก อวกาศ1 1.0 ว32106 วทิยาศาสตร์ โลก อวกาศ2 1.0

ว31107 การออกแบบเทคเทคโนโลยี1 0.5 ว31108 วทิยาการค านวณ 0.5 ว32109 เทคโนโลยี 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส31103 ประวติัศาสตร์ 1 1.0 ส31104 ประวติัศาสตร์ 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 ศ33101 นาฏศิลป ์1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป ์2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 อ32101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน3 1.0 อ32102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน4 1.0 ง33101 การงานอาชพี 3 0.5 ง33102 การงานอาชพี 3 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป ์1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป ์2 0.5 6.5 6.5 อ33101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน5 1.0 อ33102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน6 1.0

อ31101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน2 1.0 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. 6.0 6.0
8.0 8.0 ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.5 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2.5 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหสัวชิา รายวชิาเพ่ิมเติม นก.

รหสัวชิา รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่ม 2.5 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่ม 2.5

ค31201 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2.5 ค31202 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 2.5 ส32201 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 ส32202 หนา้ทีพ่ลเมือง 2 0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5

อ31201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 0.5 ว31203 ฟสิิกส์ 3 1.5 ว31204 ฟสิิกส์ 4 1.5 ส33201 หนา้ทีพ่ลเมือง 3 0.5 ส33202 หนา้ทีพ่ลเมือง 4 0.5
ว31201 ฟสิิกส์ 1 1.5 ว31202 ฟสิิกส์ 2 1.5 ว31223 เคมี 3 1.5 ว31224 เคมี 4 1.5 ว31205 ฟสิิกส์ 5 1.5 ง33279 โครงานอาชพี 1.0
ว31221 เคมี 1 1.5 ว31222 เคมี 2 1.5 ว31243 ชวีวทิยา 3 1.5 ว31244 ชวีวทิยา 4 1.5 ว31225 เคมี 5 1.5 เสริมคณิตศาสตร์
ว31241 ชวีวทิยา 1 1.5 ว31242 ชวีวทิยา 2 1.5 I32201 การศึกษาค้นคว้าและ 1.0 I32202 การส่ือสารและ 1.0 ว31245 ชวีวทิยา 5 1.5 เสริมวิทยาศาสตร์

สร้างองค์ความรู้ IS1 การน าเสนอ IS2 1.5 เสริมภาษาไทย

เสริมสังคม
เสริมภาษาองักฤษ

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

*กิจกรรมชุมนมุ
* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ
*กิจกรรมชุมนมุ

รวมรวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ

รวม รวม รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯสวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด

รวม

* กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ * กิจกรรมเพื่อสังคมและ
*กิจกรรมชุมนมุ

* กิจกรรมแนะแนว
*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กจิกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.
* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

*กิจกรรมชุมนมุ *กิจกรรมชุมนมุ *กิจกรรมชุมนมุ

รวมทัง้สิ้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทัง้สิ้นรวมทัง้สิ้น รวมทัง้สิ้น รวมทัง้สิ้น รวมทัง้สิ้น

ภาคเรยีนที2่

โครงสรา้งหลักสูตรช้ันปีหลักสูตรโรงเรยีนพระครพิูทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6   (2563 - 2565)  แผนการเรยีน วทิย ์– คณิตฯ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4   ( ปีการศึกษา 2563) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5   ( ปีการศึกษา 2564) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6   ( ปีการศึกษา 2565)
ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที2่ ภาคเรยีนที ่1 ภาคเรยีนที2่ ภาคเรยีนที ่1

รวม รวม
รวม

รวม รวม
รวม

๑๒ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

 

รหัส รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก.
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 ท32101 ภาษาไทย 2 1.0 ท32102 ภาษาไทย 2 1.0 ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 ท33102 ภาษาไทย 6 1.0
ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0
ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ2 1.0 ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร์ โลก 1.0 ว32106 วิทยาศาสตร์ โลก 1.0
ว31107 การออกแบบเทค 0.5 ว31108 วิทยาการค านวณ 0.5 ว32109 เทคโนโลยี 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5
ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5
ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 ศ33101 นาฏศิลป ์1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป ์2 0.5
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 ง33101 การงานอาชพี 3 0.5 ง33102 การงานอาชพี 3 0.5
ศ31101 ทัศนศิลป ์1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป ์2 0.5 6.5 6.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0
อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. 6.0 6.0

8.0 8.0 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 30.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40.5 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก.
รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. ส32201 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 ส32202 หนา้ทีพ่ลเมือง 2 0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 50.5 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 60.5

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 20.5 ว32153 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว32157 วิทยาศาสตร์กับการ 1.0 ส33201 หนา้ทีพ่ลเมือง 3 0.5 ส33202 หนา้ทีพ่ลเมือง 4 0.5
ว31251 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว31252 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว32156 ไฟฟ้า 1.0 I32202 การส่ือสารและ 1.0 ว33158 วิทยาศาสตร์กับการ 1.0 ง33202 ภาษาจนี 6 1.0
ว31254 สสารรอบตัว 1.0 ว31255 แรงและการเคล่ือนท่ี 1.0 I32201 การศึกษาค้นคว้าและ 1.0 การน าเสนอ IS2 ง33201 ภาษาจนี 5 1.0 อ33222 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร6 1.0
ง31201 ภาษาจนี 1 1.0 ง31202 ภาษาจนี 1 1.0 สร้างองค์ความรู้ IS1 ง32202 ภาษาจนี 4 1.0 อ33221 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร5 1.0 อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 6 1.0
อ31221 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร1 1.0 อ31222 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร2 1.0 ง32201 ภาษาจนี 3 1.0 อ32222 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร4 1.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 5 1.0 ง33219 โครงานอาชพี 2 0.5
อ31203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 1 1.0 อ31204 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 3 1.0 อ32221 ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร3 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 4 1.0 ว30288 หลักการเขยีนโปรแกรม 1.0 เสริมคณิตศาสตร์
ว31285 โปรแกรมเบือ้งต้น 1.0 ว31290 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 อ32203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 3 1.0 ว32293 โปรแกรมกราฟิก 1.0 ว30286 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1.0 เสริมวิทยาศาสตร์
ง31201 ชา่งอาหารไทย 1.0 ง31217 งานใบตอง 1.0 ว32294 การสร้างเวปไซต์ 1.0 ง32237 การขยายพันธ์พืช 1.0 ง30205 การผลิตเคร่ืองด่ืม 1 1.0 เสริมภาษาไทย

ง32235 การปลูกไม้ประดับ 1.0 ส30204 เหตุการณ์โลกปจัจบุนั 1.0 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0 เสริมสังคม
ง33218 โครงานอาชพี 1 0.5 เสริมภาษาอังกฤษ

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

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.
*กิจกรรมชมุนมุ

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุดกิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.
*กิจกรรมชมุนมุ

รวม รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุดสัปดาห์

รวม รวม

รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งสิ้น

* กิจกรรมแนะแนว

*กิจกรรมชมุนมุ
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุดสัปดาห์

รวมทั้งสิ้น

* กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

*กิจกรรมชมุนมุ

กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุดสัปดาห์

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

ภาคเรียนที่2

* กิจกรรมแนะแนว

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น

รวม รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

โครงสรา้งหลักสูตรช้ันปีหลักสูตรโรงเรยีนพระครพิูทยาคม 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6   (2563 - 2565)  แผนการเรยีนวทิย ์– ภาษา

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4   ( ปีการศึกษา 2563) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5   ( ปีการศึกษา 2564) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   ( ปีการศึกษา 2565)

*กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ
* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

รวม
กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด

๑๓ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

 

รหัส รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก.

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

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ2 1.0 ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร์ โลก 1.0 ว32106 วิทยาศาสตร์ โลก 1.0

ว31107 การออกแบบเทค 0.5 ว31108 วิทยาการค านวณ 0.5 ว32109 เทคโนโลยี 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 ศ33101 นาฏศิลป ์1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป ์2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 ง33101 การงานอาชพี 3 0.5 ง33102 การงานอาชพี 3 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป ์1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป ์2 0.5 6.5 6.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. 6.0 6.0

8.0 8.0 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 30.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 40.5 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก.

รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. ส32201 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 ส32202 หนา้ทีพ่ลเมือง 2 0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 50.5 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 60.5

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 20.5 ว32153 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว32157 วิทยาศาสตร์กับการ 1.0 ส33201 หนา้ทีพ่ลเมือง 3 0.5 ส33202 หนา้ทีพ่ลเมือง 4 0.5

ว31251 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว31252 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว32156 ไฟฟ้า 1.0 I32202 การส่ือสารและ 1.0 ว33158 วิทยาศาสตร์กับการ 1.0 พ30215 ลีลาศ 2 1.0

ว31254 สสารรอบตัว 1.0 ว31255 แรงและการเคล่ือนท่ี 1.0 I32201 การศึกษาค้นคว้าและ 1.0 การน าเสนอ IS2 พ30202 ลีลาศ 1 1.5 พ30209 ตะกร้อ 1.0

พ30211 มวยไทย 1 1.0 พ30219 มวยไทย 2 1.0 สร้างองค์ความรู้ IS1 พ30217 มวยสากล 2 1.0 พ30201 แบดมินตัน 1.5 พ30206 เปตอง 1.0

พ30205 วอลเลยบ์อล 1 1.0 พ30218 วอลเลยบ์อล ๒ 1.0 พ30204 มวยสากล 1 1.0 พ30216 แฮนด์บอล 2 1.0 พ30214 อนามัยและความ 1.0 ง33219 โครงานอาชพี 2 0.5

พ30207 กรีฑาประเภทลาน 1.0 พ30208 กรีฑาประเภทลู่ 1.0 พ30203 แฮนด์บอล 1 1.0 พ30220 ฟุตซอล 2 1.0 ว30288 หลักการเขยีนโปรแกรม 1.0 เสริมคณิตศาสตร์

ว31285 โปรแกรมเบือ้งต้น 1.0 ว31290 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 พ30213 ฟุตซอล 1 1.0 ว32293 โปรแกรมกราฟิก 1.0 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0 เสริมวิทยาศาสตร์

ง31201 ชา่งอาหารไทย 1.0 ง31217 งานใบตอง 1.0 ว32294 การสร้างเวปไซต์ 1.0 ง32237 การขยายพันธ์พืช 1.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 1.0 เสริมภาษาไทย

ง32235 การปลูกไม้ประดับ 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 1.0 ง33218 โครงานอาชพี 1 0.5 เสริมสังคม

เสริมภาษาอังกฤษ

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

ภาคเรียนที่2

รวม

รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

รวม

โครงสรา้งหลักสูตรช้ันปีหลักสูตรโรงเรยีนพระครพิูทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6   (2563 - 2565)  แผนการเรยีน วทิย ์- พลศึกษา

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4   ( ปีการศึกษา 2563) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5   ( ปีการศึกษา 2564) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   ( ปีการศึกษา 2565)

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

รวม รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* กิจกรรมแนะแนว

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

*กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

รวม รวม

กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด

รวม รวม รวม รวม

๑๔ 



 

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

 ๑๑ 

 

รหัส รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก. รหัสวชิา รายวชิาพ้ืนฐาน นก.

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

ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 1.5 ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน2 1.5 ค32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 1.5 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน4 1.5 ส33101 สังคมศึกษา  5 1.0 ส33102 สังคมศึกษา  6 1.0

ว31101 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 1 1.0 ว31102 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ2 1.0 ว31103 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1.0 ว31104 วิทยาศาสตร์กายภาพ2 1.0 ว32105 วิทยาศาสตร์ โลก 1.0 ว32106 วิทยาศาสตร์ โลก 1.0

ว31107 การออกแบบเทค 0.5 ว31108 วิทยาการค านวณ 0.5 ว32109 เทคโนโลยี 0.5 ส32102 สังคมศึกษา 4 1.0 พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5

ส31101 สังคมศึกษา 1 1.0 ส31102 สังคมศึกษา 2 1.0 ส32101 สังคมศึกษา 3 1.0 ศ32102 ดนตรี 2 0.5 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 พ33104 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0.5

ส31103 ประวัติศาสตร์ 1 1.0 ส31104 ประวัติศาสตร์ 2 1.0 ศ32101 ดนตรี 1 0.5 ง32101 การงานอาชพี 3 0.5 ศ33101 นาฏศิลป ์1 0.5 ศ33102 นาฏศิลป ์2 0.5

พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1 0.5 พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 1.0 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน4 1.0 ง33101 การงานอาชพี 3 0.5 ง33102 การงานอาชพี 3 0.5

ศ31101 ทัศนศิลป ์1 0.5 ศ31102 ทัศนศิลป ์2 0.5 6.5 6.5 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน5 1.0 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน6 1.0

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 1.0 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 1.0 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. 6.0 6.0

8.0 8.0 อ32201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 30.5 อ32202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร40.5 รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก.

รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. รหัส รายวชิาเพ่ิมเติม นก. ส32201 หนา้ท่ีพลเมือง 1 0.5 ส32202 หนา้ทีพ่ลเมือง 2 0.5 อ33201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร50.5 อ33202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร60.5

อ31201 ภาษาอังกฤษเพื่อการ 0.5 อ31202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 20.5 ว32153 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว32157 วิทยาศาสตร์กับการ 1.0 ส33201 หนา้ทีพ่ลเมือง 3 0.5 ส33202 หนา้ทีพ่ลเมือง 4 0.5

ว31251 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว31252 โลก ดาราศาสตร์และ 1.0 ว32156 ไฟฟ้า 1.0 I32202 การส่ือสารและ 1.0 ว33158 วิทยาศาสตร์กับการ 1.0 ศ31271 การแสดงละคร 2 1.0

ว31254 สสารรอบตัว 1.0 ว31255 แรงและการเคล่ือนท่ี 1.0 I32201 การศึกษาค้นคว้าและ 1.0 การน าเสนอ IS2 ศ31270 การแสดงละคร 1 1.5 ศ33249 มโหรี 2 1.0

ศ31250 สังคีตนยิม 1.0 ศ31232 ขบัร้องเพลงไทยสากล 1.0 สร้างองค์ความรู้ IS1 ศ32217 การวาดภาพพืชสัตว์ 1.0 ศ33248 มโหรี 1 1.5 ศ33219 การวาดภาพดอกไม้ 2 1.0

ศ31272 การแสดงนาฎศิลป์ 1.0 ศ31263 นาฎศิลปป์ฎิบติั 1.0 ศ32216 การวาดภาพพืชสัตว์ 1.0 ศ32234 การปฎิบติัเคร่ืองดนตรี 1.0 ศ33218 การวาดภาพดอกไม้ 1 1.5 ง33219 โครงานอาชพี 2 0.5

ศ31208 การเขยีนลายเส้น 1.0 ศ31203 การวาดเส้น 1.0 ศ32233 การปฎิบติัเคร่ืองดนตรี 1.0 ศ32268 นาฎศิลปพ์ื้นเมือง 2 1.0 ว30288 หลักการเขยีนโปรแกรม 1.0 เสริมคณิตศาสตร์

ว31285 โปรแกรมเบือ้งต้น 1.0 ว31290 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1.0 ศ31267 นาฎศิลปพ์ื้นเมือง 1 1.0 ว32293 โปรแกรมกราฟิก 1.0 ง30244 การปลูกพืชผักสวนครัว 1.0 เสริมวิทยาศาสตร์
ง31201 ชา่งอาหารไทย 1.0 ง31217 งานใบตอง 1.0 ว32294 การสร้างเวปไซต์ 1.0 ง32237 การขยายพันธ์พืช 1.0 อ33203 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 1.0 เสริมภาษาไทย

ง32235 การปลูกไม้ประดับ 1.0 อ32204 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชพี 1.0 ง33218 โครงานอาชพี 1 0.5 เสริมสังคม
เสริมภาษาอังกฤษ
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0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

ภาคเรียนที่2

รวม

รวม รวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่2 ภาคเรียนที่ 1

รวม

โครงสรา้งหลักสูตรช้ันปีหลักสูตรโรงเรยีนพระครพิูทยาคม 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 ระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 4 - 6   (2563 - 2565)  แผนการเรยีน วทิย ์- ศิลปะ ดนตร ีนาฎศิลป์

ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4   ( ปีการศึกษา 2563) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 5   ( ปีการศึกษา 2564) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6   ( ปีการศึกษา 2565)

รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

รวม รวม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* กิจกรรมแนะแนว

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร. *กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

* กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว * กิจกรรมแนะแนว

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

*กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ *กิจกรรมชมุนมุ

* กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ

*กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.

รวม รวม

กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด กิจกรรมคุณธรรมฯ สวดมนต์สุด

รวม รวม รวม รวม

๑๕ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระครูพิทยาคม (ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  
 

การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
          จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระครูพิทยาคม พบว่า สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
เป็นปัจจัยที่เอื้อหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมภายนอกยังเอ้ือต่อ
การพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปัจจัยที่ส่งผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพภายนอก แบ่งเป็น 4 ด้าน ใช้รูปแบบ (STEP) คือ 
1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - cultural factors: S)  
     โรงเรียนมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี  คือ ถึงแม้ว่าชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียนพระครูพิทยาคมเป็นสังคมที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนดั้งเดิม สื่อสารด้วยภาษาถ่ินทั้ง
ภาษาอีสานและภาษาเขมร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความเอาใจใส่ต่อลูกหลาน แต่นักเรียนบางคนก็ยังขาดที่พ่ึงเมื่ออยู่
ที่บ้าน นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดามารดาเนื่องจากปัญหา หย่าร้างหรือปัญหาด้านเศรษฐกิจทางสังคมของ
ครอบครัว ทางโรงเรียนก็ได้ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการหาทุนปัจจัยต่างๆช่วยนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี   (Technological factor: T) 
 โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีหลากหลาย อีกท้ังขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics factor: E) 
 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนา
โรงเรียนในทุกๆ ด้าน 
 4. ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors: P) 
 ผู้ปกครองบางส่วนยังขาดความเข้าใจในนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ 
พระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 
การวิเคราะห์สภาพภายใน  แบ่งเป็น 6 ด้าน ใช้รูปแบบ (2S 4M) คือ 
1. ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure: S1)  
 โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการก าหนดนโยบายที่
ชัดเจน บุคลากรมีภาระงานหลักและหน้าที่พิเศษแต่บุคลากรบางคนรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 
2. ด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน (Service/Products: S2) 
  โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ หลักสูตรของโรงเรียนพระครูพิทยาคมมีความหลากหลายสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่หลากหลาย 
3. ด้านบุคลากร (Man : M1)  

โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ ครูมีความรู้ความสามารถในสาขาที่สอนและครูมีศักยภาพในการส่งเสริมนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ แต่บุคลากรไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระฯ 
4. การเงิน (Money : M2)  

โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ   มีการระดม
ทรัพยากรจากผู้ปกครอง แต่งบประมาณท่ีได้รับยังไม่เพียงพอกับโครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการในแต่ละปี 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3)  
โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนมีการพัฒนาปรับปรุง

อาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กร
ภายนอก   โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ที่ทันสมัย แต่ยังไม่เพียงพอ อีกทั้งค่าบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์บางชนิดค่อนข้างสูง 
6. ด้านการบริหารจัดการ (Management: M4)  

โรงเรียนมีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ อาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 
มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตยและใช้ความเป็นกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความรู้ 
ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี  

 

 
 

รายการปัจจัย ค่าเฉลีย่คะแนนจริง

1.  ด้านสังคม-วฒันธรรม (Social = S) 0.25

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.14

3.  ด้านเศรษฐกจิ  ( Economic = E ) -0.08

4.  ด้านการเมอืงและกฎหมาย (Politic = P) -0.06

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (STEP) 0.25

รายการปัจจัย ค่าเฉลีย่คะแนนจริง

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.01

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.09

3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.06

4.  ด้านประสิทธทิางการเงิน  (Money = M2) 0.34

5.  ด้านวสัดุ และอปุกรณ์ (Materials = M3 ) 0.10

6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.33

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายใน (2S4M) 0.92

ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพระครูพิทยาคม

1.  ประเดน็ตวัช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M)

ประเดน็ตวัช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน

ประเดน็ตวัช้ีวัดสภาพแวดลอ้มภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
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โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านสังคม-วฒันธรรม (Social = S) 0.28 4.31 3.40 1.21 0.95 0.25
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.24 3.78 3.20 0.91 0.77 0.14
3.  ด้านเศรษฐกจิ  ( Economic = E ) 0.16 3.46 3.93 0.55 0.63 -0.08
4.  ด้านการเมอืงและกฎหมาย (Politic = P) 0.32 3.75 3.95 1.20 1.26 -0.06

3.87 3.61

ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพระครูพิทยาคม  โดยภาพรวม
ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (STEP) 

ประเด็นตัวชีว้ดั
น้ าหนักคะแนน

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวเิคราะห์โอกาส ( + ) อปุสรรค ( - )

ค่าเฉลีย่คะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (STEP) 
0.25

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก (STEP) 0.13

จุดแข็ง ( + ) จุดออ่น ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.28 4.14 4.12 1.16 1.15 0.01
2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.16 4.25 3.71 0.68 0.59 0.09
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.28 4.08 3.87 1.14 1.08 0.06
4.  ด้านประสิทธทิางการเงิน  (Money = M2) 0.08 4.24 0.00 0.34 0.00 0.34
5.  ด้านวสัดุ และอปุกรณ์ (Materials = M3 ) 0.12 3.99 3.15 0.48 0.38 0.10
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.08 4.08 0.00 0.33 0.00 0.33

4.13 3.21

ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (2S4M) 

จุดแข็ง ( + ) จุดออ่น ( - )

ค่าเฉลีย่คะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (2S4M)
0.92

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายใน (2S4M) 0.46

ประเด็นตัวชีว้ดั
น้ าหนักคะแนน

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวเิคราะห์

๑๘ 
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STARS Question Marks
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บนแกนความสัมพันธ ของ  SWOT 
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบ ๔)  

  โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๒ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลพระครู อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาเม่ือวันที่ ๑๒ , ๑๓ และ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้  
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน ดี 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการด าเนินงาน  

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของผู้เรียน โดยการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน พระครู
พิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ค าสั่ง
แต่งตั้งการก าหนดมาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมาย เอกสารคู่มือ การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนพระครูพิทยาคม แผนงานโครงการและกิจกรรม พบว่าสถานศึกษามีการพัฒนาที่ชัดเจน ผู้เรียนมี
ความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกระดับชั้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นในทุกระดับชั้น ร้อยละการจบหลักสูตรของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปี
ที ่๖ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลคะแนนที่ได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสรุป
ความ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการค้นคว้าจากสื่อมัลติมีเดีย 
อินเตอร์เน็ต ท าให้มีความรู้กว้างขวางทันสมัยและรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
ขณะก าลังเรียนและระหว่างพักกลางวัน พบว่าผู้เรียนโรงเรียนพระครูพิทยาคม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีน้ าใจ มีการแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนๆ ชอบท างาน
เป็นกลุ่ม เข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย โดยได้เข้าร่วมงานกิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดขึ้น มี
สุขนิสัยที่ดี รู้จักการออกก าลังกาย มีน้ าหนักส่วนสูงที่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างตามวัย และปลอดจากสิ่งเสพติด ทั้งนี้
มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ท าให้ผล การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ได้ระดับคุณภาพดี  

จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของ ผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเชื่อถือได้ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดครบถ้วน  

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนมีระดับคุณภาพ ดี 

๒๐ 
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จุดเด่น  
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพในด้านศิลปะ เช่น การแกะสลัก

ผักผลไม้ งานใบตอง การร้องเพลง การแข่งขันหุ่นยนต์และด้านกีฬา ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันและได้รับรางวัล
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนเป็นนักกีฬาทีมชาติในประเภทกาบัดดี้ และสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพในระหว่างเรยีน  
จุดที่ควรพัฒนา  

การส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนการสอนในเรื่องการปฏิบัติจริง เช่น การท าโครงงานที่หลากหลายและน ามา
บูรณาการต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์  
ข้อเสนอแนะ  

ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องการปฏิบัติจริง มีการท าโครงงาน ที่
หลากหลายและน ามาบูรณาการต่อยอดให้เป็นนวัตกรรม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มากขึ้น มีการมอบหมายให้ผู้เรียนคิดค้นหาชิ้นงานอย่างหลากหลาย แล้วน า
ชิ้นงานมาต่อยอดสร้างชิ้นงานและจัดประกวดผลงาน แล้วน าผลงานที่เด่นๆมาคัดเลือกว่าจะส่งเสริมชิ้นงานใดให้ก้าว
ไปสู่นวัตกรรม  
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการด าเนินงาน  

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพระ
ครูพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงเครือข่ายการเรียนรู้ และแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ๕ คน และ
ครูผู้สอน ๑๐ คน การสังเกตบรรยากาศของสถานศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เน้นสภาพปัญหา และความต้องการของ ผู้ที่มีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย ครู กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทน จากชุมชน ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมซน ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการ
ศึกษาซาติ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดโครงสร้างการบริหารงาน ๔ งาน คือ การบริหารงานวิชาการ มีการแบ่ง
งานให้บุคลากรรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ การบริหารงานงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย มีเครือข่ายข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั้งสถานศึกษา เช่นด้านการบริหารวิชาการ สถานศึกษาได้จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพ่ือช่วยในการจัดระบบ ด้านการบริหารบุคคล โรงเรียนพระครู
พิทยาคม ได้พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครูทุกกลุ่มสาระ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Care for all) จัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป มีการบริหารจัดการส านักงาน การรับและส่ง
หนังสือราชการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร เผยแพร่เอกสารของสถานศึกษา ผ่านเครือข่าย 
www.prakru.ac.th สถานศึกษามีการจัดอาคารสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อ การจัดการเรียนการสอน มีกิจกรรม
การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ สถานศึกษาจัดให้มีเครือข่ายชุมชน องค์กร 
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เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดให้มีโครงการ กิจกรรม ขั้นตอน วิธีการด าเนินงานเป็นระบบครบ
วงจรคุณภาพ PDCA สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ  

จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า สถานศึกษาด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบริหาร และ
การจัดการที่เป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพ มีความเชื่อถือได้ 
เกิดประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน และมีพัฒนาการดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง  
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น  
โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมให้ร่มรื่น จัดโต๊ะ เก้าอ้ีหินอ่อนส าหรับผู้เรียนไว้ท ากิจกรรมในเวลาว่าง รวมทั้ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เหมาะสม ภายในห้องเรียนยังมีการจัดมุมความรู้ จัดป้ายนิเทศ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดให้มีการแสดงผลงานนักเรียนทุกห้อง จัดให้มีการเก็บรวบรวม สื่อการสอนตามห้องกลุ่ม
ประสบการณ์ทุกห้อง นอกจากนี้บริเวณโรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ สวนป่า สวนกล้วย แปลงสาธิตการปลูก
มะนาวในท่อซีเมนต์ และห้องสมุด ท าให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
จุดที่ควรพัฒนา  

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะจัดหา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งระบบ ให้ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
ข้อเสนอแนะ  

สถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิชาการ เช่น การ
จัดหาซอฟต์แวร์ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาเป็นสื่อประกอบการสอน โดยครู
ร่วมกับผู้เรียนจัดท าในรูปแบบของ E-book ใช้สื่อความรู้จากอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์และสมาร์ท
โฟน มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ควรด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือ
การเรียนการสอน ประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ น าไปประกอบการบริหารเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนินงาน  

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนพระ
ครูพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บันทึกข้อตกลงเครือข่ายการเรียนรู้ และแบบสรุปผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน สมุดค าสั่ง แบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล สมุดบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ บันทึกการทัศนศึกษา บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา ภาพถ่าย และ
ประกาศนียบัตรและรางวัลต่างๆ การสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ๕ คน ตัวแทน
ผู้ปกครอง ๖ คน ตัวแทนครูผู้สอน ๑๐ คน ผู้เรียนทุกระดับชั้นจ านวน ๖๐ คน สังเกตการจัดการเรียนการสอน 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พบว่าครูจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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สอดคล้องกับหลักสูตร มีการจัดท าบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง และจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการท าโครงงาน และได้น าการจัดการเรียน การสอนแบบ การค้นคว้าอิสระ (Independent Study   
หรือ IS) เข้ามาช่วยในการพัฒนากระบวนการคิด ฝึกและเรียนรู้การท างานอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนและ
กระบวนการ มีการจัดประกวดโครงงาน เพ่ือเป็น การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท างานจริงจนสามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ เช่น การท า
บายศรี การท าน้ าหวานและขนมไทย ภาพวาด การเล่นดนตรีไทยและสากล ร าไทย การร้องเพลง สามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้เรียนและสร้าง ความภูมิใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน จากการเอาใจใส่อบรมสั่งสอนของครูท าให้
ผู้เรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันและประกวดทั้งในระดับเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับชาติ เช่น
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ในประกวดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย
กิจกรรม คัดลายมือ เขียนเรียงความ การอ่านท านองเสนาะ การแต่งกลอน กวีเยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ต่อ
ค าศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย และได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ในงานศิลป
และหัตถกรรมระดับภาค(ระดับชาติ) ในการประกวดต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) การเล่านิทาน (Story Telling) 
ละครสั้น (Skit ) กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบิน
นานสามมิติ    (๓D) กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กิจกรรมการประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (Science Show) 
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดประเภทสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระดับสูง หุ่นยนต์ผสม การวาด
ภาพระบายสี ศิลป์สร้างสรรค์ ภาพไทยประเพณี ภาพวาดลายเส้น ประติมากรรม ภาพปะติด ในระดับประเทศได้รับ
รางวัลเหรียญทองจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด การแข่งขันเขียน
วาดภาพลายเส้น การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนที่สนใจเล่นกีฬากาบัดดี้  
อย่างต่อเนื่อง จนมีผู้เล่นติดทีมชาติทั้งชายและหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จ านวน ๔ คน ท าให้ชุมชน เกิดความ
ภูมิใจและให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี   ครูส่วนใหญ่ได้ท าการจัดหา จัดท าสื่อ เพ่ือน ามาประกอบการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมความสนใจและง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ครูได้บูรณาการการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น การให้ผู้เรียนไปสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ จัดให้
มีแหล่งเรียนรู้ภายในที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องดนตรีนาฏศิลป์ ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น แปลงเกษตรเป็นต้น ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโดยได้น าผู้เรียนไปทัศนศึกษาดูงาน ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจนัทบุรี โรงงานจิมทอมสัน 
จังหวัดนครราชสีมา ตลาดน้ าอโยธยา อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
จัดท ารายงานการไปทัศนศึกษาท้ังงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  

ครูได้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการจัดห้องเรียนที่สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้และแสดงผลงานของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้น 
สนใจใส่ใจในการเรียนรู้ ครูให้ความอบอุ่น ใกล้ชิดเป็นกันเองกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน กล้าเข้ามาขอค าปรึกษา ซักถาม
ข้อสงสัยเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ครูประจ าชั้นหนึ่งห้อง จะได้เป็นครูประจ าชั้นตลอดสามปี ท าให้เกิด
ความคุ้นเคยทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี  
ครูได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ครูได้จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน และท าการทดสอบ
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนตามจุดประสงค์อยู่เสมอ มีการบันทึกหลังการสอนอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อ
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ยอดผู้เรียนที่เรียนดีและมีความสนใจ ให้พัฒนาตนเองโดยการส่งเสริมให้ไปค้นคว้าต่อ ครูเป็นที่ปรึกษา ส่วนผู้เรียนที่
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจะได้รับการสอนซ่อมเสริมพัฒนา เพ่ือไม่ให้เกิดช่องว่างของผู้เรียนมากจนเกินไป
เป็นไปตามนโยบาย(no child left behind) “ไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ด้านหลัง”  

ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุม อบรม สัมมนาและได้น าความรู้ที่มาท าเป็นรายงานการ
อบรม เพ่ือที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพ่ือนครูและบุคลากร สถานศึกษาได้ส่งเสริม ให้มีการนิเทศภายใน
แต่ละกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ มีการประเมิน ก ากับ ติดตามผล และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาด เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของครูในการจัดการเรียนการสอน  

จากการด าเนินงานดังกล่าวจึงสรุปได้ ว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานตามมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด กระบวนการและ ผลการประเมิน
คุณภาพมีความเชื่อถือได้ กระบวนการเรียนการสอนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน  
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น  
๑. โรงเรียนพระครูพิทยาคม มีบุคลากรทางการศึกษาครบชั้น และสอนตรงตามสาระการเรียนรู้ ครูมีความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความรับผิดชอบ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชน  

๒. ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาตนเองและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
จุดที่ควรพัฒนา  

ครูขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรงกับความสนใจของ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ข้อเสนอแนะ  

ครูทุกคนควรเห็นความส าคัญในการใช้สื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีประสิทธิภาพ ควรจัดหาหรือจัดท าสื่อประกอบการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือที่จะกระตุ้นความสนใจและง่ายต่อความเข้าใจของผู้เรียน ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สืบค้นหาข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเองจากอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ครูทุกคนควรมีการบันทึกการใช้สื่อการสอน การใช้
ห้องปฏิบัติการทุกครั้ง และการบันทึกนั้นต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ก าหนดการด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
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ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ไว้ 2 ระดับ คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบคุม ก าหนดนโยบาย และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาเป็นระดับการปฏิบัติ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและการพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                  ของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาไว้  
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.เขต 32  
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม   
            จากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์หลักของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี    
                  ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

         โรงเรียนพระครูพิทยาคม น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
รัชกาลที่  10  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
         1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง 
ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
         2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค าขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด -ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี 
เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
         3. มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค าขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้
การท างาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้  
          4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค าขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ  ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ าใจ มีความ
เอ้ืออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” 
           พระบรมราโชบายทั้งหมดนี้ ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าครูจะท าและสั่งสอนศิษย์ให้ท าได้ หากครูตั้งใจ
สร้างศิษย์ให้ได้ผลตามพระบรมราโชบายทั้ง 4 ข้อนี้ก็จะท าให้ชาติบ้านเมืองเจริญ ไม่มีคนที่นิ่งดูดายปล่อยให้
เกิดความชั่ว ความไม่ดีในบ้านเมือง ที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การรู้จักแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิด สิ่งที่ดีที่ชั่ว และ
เลือกรับเลือกท าแต่ทางที่ถูกที่ดี เด็กไทยควรรู้จักใช้วิจารณญาณของตน ไม่ตามแฟชั่นตามสังคมโดยไร้สติ. 
อีกประการหนึ่งที่ควรน้อมน ามาใส่เกล้าฯ คือ พระบรมราโชบายที่ว่ า เห็นอะไรที่ควรท าเพ่ือบ้านเมืองก็ต้อง
ท า คนไทยเห็นอะไรที่ควรท าเพื่อบ้านเมืองก็ต้องลงมือท า ไม่ปล่อยให้ผ่านไปด้วยความคิดว่า “ธุระไม่ใช่” 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
              เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน เรื่อง
การเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 
หลักการ 
            1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
            2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได ้เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ 
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ระดับก่อนอนุบาล 
         เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและโภชนาการ 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
        เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 
ระดับประถมศึกษา 
        มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้องโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจาก 
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการ
สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
      มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้นดังนี้ 
1.จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ    
   (ภาษาที่สาม) 
2.จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า เช่น ทักษะด้าน
กีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
ยุทธศาสตร์ 
           1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
           2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
           3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
           5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
           6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                  1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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                  1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธ ีต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                  1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
                2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                  2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
                 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมและความรุนแรง  
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
               3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
       3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                 3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
                 3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
                 3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
                 3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ฯลฯ 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
                   1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
                   1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
                   1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
                2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
                   2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
                   2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
                   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
                   2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 
                    2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                    2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 

๒๘ 
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                    2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
                    2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education), 
หลักสูตรระยะสั้น 
                   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
                   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
                3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                   3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student  Assessment) 
                   3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
                   3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology    
Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
                4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                   4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
                   4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น 
                    1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
                    1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
                    1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
                    1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ ฯลฯ 
                 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
                    2.1 การก าหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
                    2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการท างาน 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                  1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                     1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค 

๒๙ 
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                     1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
                 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                     2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
                     2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology: 
DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning 
Television: DLTV) ฯลฯ 
 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
                    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
                    1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                    1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
                    1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
                    1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
                    1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
                    1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
                    1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ 
                2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
                     2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 
                     2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค 
                     2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
                    2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

๓๐ 
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                3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                    3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียน 
                    3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนนิงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 
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นโยบายและจุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 

วิสัยทัศน์:     องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล 
 

พันธกิจ:       พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา อย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็น    
                 บุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์:  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้   
                  เข้มแข็งและประสิทธิภาพ 
จุดเน้น:  No Child Left Behind ไม่มีเด็กคนใดถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 
 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.เขต 32  
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมี   
               สว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
                 โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมและสมรรถนะหลักของโรงเรียนพระครูพิทยาคม ดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล     
                บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     2.  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมศักยภาพความสามารถของผู้เรียน 
         3.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           4.  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
           5.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
           6.  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน 
                  7.  ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
     8.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    

เป้าหมาย 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
        2.  นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
        3.  บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
       4.  โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
       5.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        6.  ชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ปรัชญาของโรงเรียน:    สุวิชชาโน  พหุสุตโต  ผู้รู้ด ี ย่อมเป็นผู้มีการศึกษา 
 

๓๒ 
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คติพจน์ของโรงเรียน:   ประพฤติดี  เรียนเยี่ยม  เปี่ยมทักษะ  สรีระแข็งแรง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน: โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมีสัมมาคารวะ 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน: วัฒนธรรมดี กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่านิยมของโรงเรียนพระครูพิทยาคม: H – U – G     P – R – A – K – R – U  มีความหมาย ดังนี้ 
   H :  Health   ดูแลเอาใจใส่สุขภาพพลานามัยที่ดี 
  U :   Unity     ความเป็นเอกภาพ 
  G :  Good      ความประพฤติดี 
  P :  Preservation  อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ชุมชน        
                                          และวัฒนธรรมไทย  
  R :  Relationship  การสร้างสัมพันธภาพกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน 
  A :  Ability          เปี่ยมทักษะ สมรรถนะและศักยภาพ 
  K :  Knowledge  พัฒนาความรู้ความสามารถ 
  R :  Responsibility  รับผิดชอบต่อหน้าที่   
  U : Up – to – date organization องค์กรที่ทันสมัย 
 

      กลยุทธ์หลักของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
      กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ โดย 
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based  Management) ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาศตวรรษท่ี 21      
1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับ และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลาง 
การบริการด้านวิชาการที่น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ 
1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร การจัดสรรงบประมาณและ การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ให้เป็นระบบชัดเจน เพ่ือความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน โดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน  
                                                  
 

       กลยุทธ์ที ่2 : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนเป็นผู้น าใน      
การปฏิรูปการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญก าลังใจ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีคุณภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี
ต่อนักเรียนและชุมชน  
2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 

      กลยุทธ์ที ่3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.1 เร่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2551 สู่มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน   
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่ 21 

๓๓ 
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3.2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต    มีระเบียบวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ จิตบริการของนักเรียนโดยความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับวัด บ้าน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน 
      3.3 พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะความสามารถ อัจฉริยภาพทุกด้านของ 
นักเรียน 7 ประการ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของฮาวาร์ด การ์ดเนอร์  (Howard Gardner) ได้แก่ ด้านตรรกะศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์    ด้านมิติสัมพันธ์ และจินตนาการ  ด้านดนตรีและจังหวะ  ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว       
ด้านภาษาและการสื่อสาร   ด้านการเข้าใจตนเอง  ด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อ่ืน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับ   
การพัฒนาศักยภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และสามารถน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในการด ารงชีวิตอย่าง    
มีความสุขในสังคมโลกาภิวัฒน์ 
 

      กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           4.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
                    ๔.๒ พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายโดยให้นักเรียนเป็นสื่อกลางเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
  4.๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  5.1 พัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความสะดวกภายในโรงเรียน 
  5.2 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
5.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนา  ทักษะทางด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการสืบค้นที่เหมาะสมและหลากหลาย 
 

                   สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
               1. ความสามารถในการสื่อสาร 
       เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
               2. ความสามารถในการคิด     
        เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

๓๔ 
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               3. ความสามารถในการแก้ปัญหา    
                   เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
สังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
               4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต      
                    เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
          5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
                   เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง 
เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
 

กรอบยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) ในการพัฒนาโรงเรียนพระครูพิทยาคมสู่มาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1:  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 
เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา เพิ่มความเขม้แข็งและ
ประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน          
( School Based  Management) 
ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ศตวรรษที ่21      

1. มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการศึกษา โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  

1. มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการศึกษา 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

มฐ. ที่ 2 ดมีาก 

1.2 พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา ให้เป็นท่ียอมรบั และ
พัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนย์กลางการ
บริการดา้นวิชาการที่น าเอาภมูิปญัญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการกับการจดัการ
เรียนรู ้

2. เร่งด าเนินการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
บูรณาการด้านวิชาการเข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา
ระบบข้อมูล สารสนเทศ 
 

2. มีการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
บูรณาการด้านวิชาการเข้า
กับ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
และพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 

มฐ. ที่ 3 ดมีาก 

๓๕ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 
เป้าหมาย 

1.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร การ
จัดสรรงบประมาณและ การบริหาร
จัดการเกีย่วกับปัจจัยด้านต่างๆ ให้
เป็นระบบชัดเจน เพื่อความคล่องตัว 
สะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบตัิงาน โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุน                                                   

3. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ดีโดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล ให้ชุมชนและ
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการในทุกๆด้าน 

3. มีการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ให้ชุมชน
และเครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการในทุกๆด้าน 

มฐ. ที่ 2  ดมีาก 

   
กลยุทธ์ที่ 2:  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 
เป้าหมาย 

2.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มจีติ
วิญญาณความเป็นครู ยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติตนโดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มฐ. ที่ 2 ร้อยละ 
95 

2.2  ส่งเสรมิศักยภาพของบุคลากร
ทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีวิสัยทศัน์ท่ี
กว้างไกล     มีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู ้ สามารถใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนา
หลักสตูร  ตลอดจนเป็นผู้น าใน      
การปฏิรปูการศึกษา 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรู ้ สามารถใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา   
พัฒนาหลักสตูร   
ตลอดจนเป็นผู้น าในการ
ปฏิรูปการศึกษา 

2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ความรู้ ความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู ้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา   
พัฒนาหลักสตูร   
ตลอดจนเป็นผู้น าในการ
ปฏิรูปการศึกษา 

มฐ. ที่ 2 ร้อยละ 
95 

2.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญ
ก าลังใจ มีคุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีคุณภาพ 
เป็นตัวอย่างที่ดีต่อนักเรียนและชุมชน  

3. มีการส่งเสริมพัฒนา 
บุคลากรให้มีขวัญก าลังใจ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมี
คุณภาพ 

3. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
ขวัญก าลังใจ  รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

มฐ. ที่ 2 ร้อยละ 
80 

2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด และมีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกับชุมชน 
 

4. มีการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรน าความรู้ เกี่ยวกับ
ปราชญ์ชาวบ้าน   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

4. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่มีน าความรู้ 
เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน               
ภูมิปัญญาท้องถิน่ แหล่ง
เรียนรู้ของท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

มฐ. ที่ 3 ร้อยละ 
80 

 
 
 

๓๖ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ 3:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 
(มฐ./ตัว
บ่งช้ี) 

เป้าหมาย 

3.1 เร่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 สู่มาตรฐาน 
สากล การจัดการเรียนการสอน   
การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมยัมา
ประยุกต ์ใช้ให้สอดคล้องกับ
นโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ที ่21 
 
 

๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล การจัดการเรียน
การสอน   การสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์ และน าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกต ์ใช้ให้
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาทศวรรษท่ี 21 
 

๑.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
มาตรฐาน จัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
 

มฐ. ที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 

ดี 
 
 
 
 
 
 

3.2  พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม รักชาต ิ
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ  มีระเบียบวินัย  
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ จิตบริการของ
นักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับวัด บ้าน ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

2. มีการพัฒนาเสริมสรา้ง   
คุณธรรม จริยธรรม รักชาต ิ
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ    มีระเบียบวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่น
ในการท างาน รักความเป็นไทย  
มีจิตสาธารณะ จิตบริการของ
นักเรียนโดยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับวัด บ้าน ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

2. มีการพัฒนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  รักชาต ิ
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ ์ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ    มีระเบียบวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ จิต
บริการของนักเรียนโดยความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับวัด 
บ้าน ชุมชน หน่วยงานอ่ืน  

มฐ. ที่ 1 ดมีาก 

3.3 พัฒนาและส่งเสรมิความเป็น
เลิศทางวิชาการ ทักษะ
ความสามารถ อัจฉริยภาพทุก
ด้านของนักเรียน 7 ประการ   ตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และ
สามารถน าองค์ความรูไ้ปประยุกต ์
ใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข
ในสังคมโลกาภิวัฒน ์
 

3. ให้มีการพัฒนาและส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะ
ความสามารถ อัจฉรยิภาพทุก 
ด้านของนักเรียน 7 ประการ    
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา 
เพื่อให้นักเรียน สามารถน าองค์
ความรู้ไปประยุกต ์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
โลกาภิวัฒน์ 

3. มีการพัฒนาและส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ทักษะความสามารถ 
อัจฉริยภาพทุกด้านของนักเรียน 
7 ประการ   ตามแนวคิดทฤษฎี
พหุปัญญา นักเรียนสามารถน า
องค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

มฐ. ที่ 1 ดี 

 
 
 
 
 
 

๓๗ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ 4:  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
                 ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 

4.1 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนโดยสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 
โดยผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. มีคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานอื่นมีส่วน
ร่วมในการพัฒนางานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มฐ. ที่ 2 ดีมาก 

4.๒ พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายโดยให้
นักเรียนเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

๒. ให้มีการพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายโดยให้นักเรียนเป็น
สื่อกลางเพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนให้มสี่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

๒. มีการพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายโดยให้นักเรียนเป็น
สื่อกลางเพื่อสร้างความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน หน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนให้มสี่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 

มฐ. ที่ 2 ดีมาก 

4.๓  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ ์และ
ทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรยีน 
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ ์
และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๓. มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์และ
ทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มฐ. ที่ 3 ดีมาก 

 
กลยุทธ์ที่ 5:  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 

5.1 พัฒนาและส่งเสรมิปรับปรุง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้  
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาและส่งเสรมิ
ปรับปรุงบรรยากาศใหเ้อื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้  
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในโรงเรยีน 
 

1. มีการพัฒนาส่งเสริม
ปรับปรุงบรรยากาศให้ เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้  
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในโรงเรยีน 

มฐ. ที่ 2 ดีมาก 

๓๘ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงจุดมุ่งหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง 
มาตรฐาน
การศึกษา 

(มฐ./ตัวบ่งช้ี) 

เป้าหมาย 

5.2  พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ภายในบริเวณโรงเรียน 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร ใน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2. พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ภายในบริเวณ
โรงเรียน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร ใน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2. มีการพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายใน
บริเวณโรงเรียน เพื่อส่งเสรมิ 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร ใน
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

มฐ. ที่ 2 ดีมาก 

5.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา  ทักษะ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
สืบค้นที่เหมาะสมและหลากหลาย 
 

3.พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา  
ทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การสืบค้นที่เหมาะสมและ
หลากหลาย 

3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา  
ทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและ
การสืบค้นที่เหมาะสมและ
หลากหลาย 
 

มฐ. ที่ 2 ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 
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การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 1:  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

๑.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
   ๑.๑ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถานศึกษา 
   ๑.๒ พัฒนางานยานพาหนะ    
   ๑.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ  
   ๑.๔ พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
   ๑.๕ ส่งเสริมการออมงานธนาคารโรงเรียน 
   ๑.๖ คุ้มครองสวัสดิภาพและ ความปลอดภัย  
         (ประกันชีวิต) 
   ๑.๗ จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
   ๑.๘ พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน 
   ๑.๙ บริหารจัดการสาธารณูปโภค 
๒.โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการจัด    
   การเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
   ๒.๑ จัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ์ส านักงานวิชาการ 
   ๒.๒ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ๒.๓ พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 
   ๒.๔ พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒.๕ พัฒนางานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ๒.๖ พัฒนาระบบงานทะเบียน 
   ๒.๗ พัฒนาคุณภาพงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒.๘ พัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ๒.๙ พัฒนางานแนะแนว 
   ๒.๑๐ ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
   ๒.๑๑ พัฒนางานสารบรรณ 
   ๒.๑๒ ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน 
   ๒.๑๓ กิจกรรม OPEN HOUSE 
   ๒.๑๔ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
   ๒.๑๕ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   ๒.๑๖ พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
   ๒.๑๗ พัฒนาการเรียนรู้ด้วย KKU Smart Learning 
   ๒.๑๘ สร้างเครือข่ายขยายผลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
   ๒.๑๙ พัฒนางานรับนักเรียน 
   ๒.๒๐ พัฒนางานนิเทศภายใน 
   ๒.๒๑ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 
 

๔๐ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2:  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

๓.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการ   
   ศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   ๓.๑ สรรหาและจ้างครูบุคลากรทางการศึกษาและนักการ 
   ๓.๒ พัฒนางานธุรการงานบุคคล 
   ๓.๓ ยกย่องชมเชยสร้างขวัญก าลังใจครูและนักเรียน 
   ๓.๔ อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๕ อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
   ๓.๖ ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
   ๓.๗ พัฒนางานเวรประจ าวันและงาน กพ.๗ 
   ๓.๘ พัฒนางานเลขานุการงานบุคคล  

กลยุทธ์ที่ 3:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึด
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่ประสิทธิภาพผู้เรียน 
   ๔.๑ ปรับพ้ืนฐานระดับ ม. 1 และ ม. 4 
   ๔.๒ ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 
   ๔.๓ ติวเข้ม O - NET ม. 3 และ ม. 6 
   ๔.๔ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   ๔.๕ ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕.โครงการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
   ๕.๑ กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ต้น  
         (ลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์) 
   ๕.๒ กิจกรรมทัศนศึกษา 
   ๕.๓ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 
๖.โครงการรักษ์ท้องถิ่น ศิลป์สร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
   ๖.๑ พัฒนางานศิลปะ 
   ๖.๒ พัฒนางานดนตรี 
   ๖.๓ พัฒนางานนาฏศิลป์ 
   ๖.๔ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน 
   ๖.๕ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   ๖.๖ ค่ายฝึกทักษะวิชาการกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
   ๖.๗ One Teacher One Project 
๗.โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและศักยภาพด้านกีฬา 
   ๗.๑ แข่งขันกีฬาสีภายใน 
   ๗.๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๗.๓ ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
   ๗.๔ One Teacher One Project 
 
 

๔๑ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึด
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ 
   ๘.๑ สร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
   ๘.๒ ค่ายคณิตศาสตร์ 
   ๘.๓ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายใน 
   ๘.๔ แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายนอก 
   ๘.๕ One Teacher One Project 
๙.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
   ๙.๑ กิจกรรมวันคริสต์มาส 
   ๙.๒ แข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียน 
   ๙.๓ พัฒนาการสร้างสื่อกลุ่มสาระฯ 
   ๙.๔ ค่ายมัคคุเทศก์น้อย 
   ๙.๕ Languages for Today 
   ๙.๖ One Teacher One Project 
๑๐.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทักษะภาษาไทย 
   ๑๐.๑ สร้างสื่อการเรียนการสอน 
   ๑๐.๒ ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 
   ๑๐.๓ แข่งขันทักษะภาษาไทย 
   ๑๐.๔ กิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
   ๑๐.๕ คลินิกภาษา 
   ๑๐.๖ รักการอ่าน 
   ๑๐.๗ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๑๐.๘ ลด 0, ร, มส 
   ๑๐.๙ พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ 
   ๑๐.๑๐ ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   ๑๐.๑๑ One Teacher One Project 
๑๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑๑.๑ จัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระฯสังคม 
   ๑๑.๒ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
   ๑๑.๓ ตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์ 
   ๑๑.๔ อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
   ๑๑.๕ แข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านกฎหมาย 
   ๑๑.๖ ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
   ๑๑.๗ ศึกษาดูงานเศรษฐศาสตร์ชุมชน 
   ๑๑.๘ One Teacher One Project    

๔๒ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึด
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๒.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 
   ๑๒.๑ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนการงานอาชีพ 
   ๑๒.๒ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
   ๑๒.๓ พัฒนางานช่างและงานเกษตร 
   ๑๒.๔ One Teacher One Project 
๑๓.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ๑๓.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
   ๑๓.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
   ๑๓.๓ พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ๑๓.๔ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
   ๑๓.๕ พัฒนางานเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
   ๑๓.๖ พัฒนาความรู้ทางดาราศาสตร์ 
   ๑๓.๗ สนุกกับวิทย์ 
   ๑๓.๘ ชีวจิตน่ารู้ 
   ๑๓.๙ เพาะต้นกล้ามะค่าโมง 
   ๑๓.๑๐ วิทยาศาสตร์ทั้งปีมีค าตอบ 
   ๑๓.๑๑ หมอวิทย์ 
   ๑๓.๑๒ ปลูกต้นไม้คนละต้น (ม. 4) 
   ๑๓.๑๓ ปลอด 0, ร, มส กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ 
   ๑๓.๑๔ One Teacher One Project 
   ๑๓.๑๕ ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) 
๑๔. โครงการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและ
พัฒนางานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑๔.๑ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 
   ๑๔.๒ ค่ายบูรณาการพอเพียงและหลักนิติธรรม 
   ๑๔.๓ ตลาดนัดพอเพียง 
   ๑๔.๔ พัฒนางานขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 1 
๑๕.โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   ๑๕.๑ อบรมนักเรียนแกนน า 
   ๑๕.๒ การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ 
   ๑๕.๓ พัฒนาห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑๖. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   ๑๖.๑ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ 
           โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
 
 

๔๓ 
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กลยุทธ์ระดับองค์กร โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4:  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

๑๗.โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
   ๑๗.๑ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑๗.๒ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
   ๑๗.๓ กิจกรรม To be Number One 
๑๘. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   ๑๘.๑ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  
   ๑๘.๒ อบรมแกนน า 4 ฝ่าย 
   ๑๘.๓ ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   ๑๘.๔ รณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ 
   ๑๘.๕ การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
   ๑๘.๖ คลินิกเสมารักษ์ 
   ๑๘.๗ จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน 
   ๑๘.๘ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

กลยุทธ์ที่ 5:  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

๑๙.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ๑๙.๑ พัฒนาระบบงานธุรการสารบรรณ  
   ๑๙.๒ พัฒนางานธุรการบริหารทั่วไป 
   ๑๙.๓ ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
   ๑๙.๔ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
   ๑๙.๕ พัฒนางานปฏิคมและโภชนาการ 
   ๑๙.๖ ปรับปรุงห้องเรียนและอาคารประกอบ 
   ๑๙.๗ รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 
   ๑๙.๘ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
   ๑๙.๙ พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ 
   ๑๙.๑๐ พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร 
   ๑๙.๑๑ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
   ๑๙.๑๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอก   
              สถานศึกษา 
   ๑๙.๑๓ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ๑๙.๑๔ กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
   ๑๙.๑๕ ปรับปรุงโรงอาหาร 

 
 

 

๔๔ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

การวางแผนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม 
 

กลยุทธ์ที่ 1:  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 

(บริหารงบประมาณ) 

๑.พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ 
และจุดเน้นสถานศึกษา 
๑.๑ ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับครู
และนักเรียน 
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาจุดเน้น 
(เร่งด่วนฉุกเฉิน) 

 
ร้อยละ ๘๕ 

 
ร้อยละ ๘๕ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 

ร้อยละ ๘๕ 

 
 
- 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
- 
 

ร้อยละ ๘๕ 

 
 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 

นายอิทธิพล  ดาบรัมย์ 
 
นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 

๒.พัฒนางานยานพาหนะ    ร้อยละ ๘๐ ๑๖๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๖๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๖๘,๐๐๐ นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ 
๓.เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มบริหาร
งบประมาณ  
(จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน) 

ร้อยละ ๘๐ ๓๘,๗๗๐ ร้อยละ ๘๕ ๓๘,๗๗๐ ร้อยละ ๘๕ ๓๘,๗๗๐ นางสาวดาลิกา  มะณู 

๔.พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ นางสาวพจนี อพรรัมย์ 

๕.ส่งเสริมการออมงานธนาคาร
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๕ - ร้อยละ ๘๕ - นางอนงศรี  รักษาสุวรรณ 

๖.คุ้มครองสวัสดิภาพและ 
ความปลอดภัย (ประกันชีวิต) 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ  
๑๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

๒๐๐,๐๐๐ นายสัญญา  เสนาพันธ์ 

๗.ประชุมจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๘๕ ๑๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๒,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๒,๐๐๐ นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 

๔๕ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ 1:  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศ 

๘. พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๘๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๙๐,๐๐๐ นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง 

๙. บริหารจัดการสาธารณูปโภค ร้อยละ ๘๕ ๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๔๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๔๘๐,๐๐๐ นางพรทิพย์  พุทไธวัฒน์ 
๑๐. ส ารองจ่ายกลุ่มงบประมาณ ร้อยละ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๒๐,๐๐๐ นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล 

๒. พัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการสู่มาตรฐาน 
สากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

      (บริหารวชิาการ) 

๑๑. จัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ์ส านักงาน
วิชาการ 

ร้อยละ ๘๐ 120,000 ร้อยละ ๘๕ 120,000 ร้อยละ ๘๕ 120,000 นางสาวพจนี   อพรรัมย์ 

๑๒. แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร้อยละ ๘๐ 78,000 ร้อยละ ๘๕ 78,000 ร้อยละ ๘๕ 78,000 นางสาวจุฑารัตน์ นิจจิ้งหรีด 
๑๓. พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๕ 5,000 ร้อยละ ๘๕ 5,000 นายทวีชัย  เลไธสง   
๑๔. พัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ 15,000 ร้อยละ ๘๕ 15,000 ร้อยละ ๘๕ 15,000 นางสุภาพร  ศรีค า 

๑๕.พัฒนางานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ ๘๐ 15,000 ร้อยละ ๘๕ 15,000 ร้อยละ ๘๕ 15,000 นางสุภาพร  ศรีค า 

๑๖.พัฒนาระบบงานทะเบียนและ 
จัดหาโปรแกรมประมวลผล 

ร้อยละ ๘๐ 14,500 ร้อยละ ๘๕ 14,500 ร้อยละ ๘๕ 14,500 นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง 

๑๗.พัฒนาคุณภาพงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ 50,000 ร้อยละ ๘๕ 50,000 ร้อยละ ๘๕ 50,000 นางนวรัตน์  ปักการะเน 

๑๘. พัฒนางานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ 21,000 ร้อยละ ๘๕ 21,000 ร้อยละ ๘๕ 21,000 นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ 

๑๙. พัฒนางานแนะแนว ร้อยละ ๘๐ 32,000 ร้อยละ ๘๕ 32,000 ร้อยละ ๘๕ 32,000 นายสัญญา  เสนาพันธ์ 

๔๖ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ 1:  พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๒. พัฒนาหลักสูตรและ
ส่งเสริมกระบวนการ
จัดการสู่มาตรฐาน 
สากลในศตวรรษที่ ๒๑ 

      (บริหารวชิาการ) 

๒๐. ส่งเสริมการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

ร้อยละ ๘๐ 5,900 ร้อยละ ๘๕ 5,900 ร้อยละ ๘๕ 5,900 นางนวรัตน์  ปักการะเน 

๒๑. พัฒนางานสารบรรณ ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 นางประไพ  ศรีคิรินทร์ 
๒๒. ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรยีน ร้อยละ ๘๐ 1,600 ร้อยละ ๘๕ 1,600 ร้อยละ ๘๕ 1,600 นางสาวจุฑารัตน์ นิจจิ้งหรีด 
๒๓. กิจกรรม OPEN HOUSE ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๕ 40,000 ร้อยละ ๘๕ 40,000 นายสัญญา  เสนาพันธ์ 
๒๔. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ ๘๐ 13,000 ร้อยละ ๘๕ 13,000 ร้อยละ ๘๕ 13,000 นายสัญญา  เสนาพันธ์ 
๒๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 6,900 ร้อยละ ๘๕ 6,900 ร้อยละ ๘๕ 6,900 นางสาวพจนี   อพรรัมย์ 
๒๖. พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๕ - ร้อยละ ๘๕ - นางสาวนงลักษณ ์ ปะจันทะส ี
๒๗. KKU Smart Learning ร้อยละ ๘๐ - - - - - นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง 
๒๘. สร้างเครือข่ายขยายผล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ร้อยละ ๘๐ ๑๕๗,๗๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๕๗,๗๐๐ - - นายอนุพงษ ์ รังษีสันติวานนท์ 

๒๙. พัฒนางานรับนักเรียน ร้อยละ ๘๐ 13,000 ร้อยละ ๘๕ 13,000 ร้อยละ ๘๕ 13,000 นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง 
๓๐. พัฒนางานนิเทศภายใน ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๕ - ร้อยละ ๘๕ - นางสุขจิต  เบนเนทท์ 
๓๑.นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๕ - ร้อยละ ๘๕ - นางสุขจิต  เบนเนทท์ 

๓๒. ส ารองจ่ายกลุ่มบริหารวิชาการ ร้อยละ ๘๐ 80,000 ร้อยละ ๘๕ 80,000 ร้อยละ ๘๕ 80,000 นางสุขจิต  เบนเนทท์ 

๔๗ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒:  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๓. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(บริหารงานบุคคล) 

๓๓. สรรหาและจ้างครูบุคลากรทาง
การศึกษาและนักการ 

ร้อยละ ๘๕ ๘๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๙๔๘,000 ร้อยละ ๘๕ ๙๔๘,000 
นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 

๓๔. พัฒนางานธุรการงานบุคคล ร้อยละ ๘๐ ๓๑,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๕๐,000 ร้อยละ ๘๕ ๕๐,000 นางวณิชชา มีแก้ว 

๓๕. ยกย่องชมเชยสร้างขวัญก าลังใจ
ครูและนักเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๒๑,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๓๐,000 ร้อยละ ๘๐ ๓๐,000 นางวณิชชา มีแก้ว 

๓๖. อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 10๐,000 ร้อยละ ๘๐ 10๐,000 นายสุพจน์ มีแก้ว 

๓๗. อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

ร้อยละ ๘๐ ๖๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 10๐,000 ร้อยละ ๘๐ 10๐,000 นายนฤทธิกร จันทร์นิ้ว 

๓๘. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๘๐ ๕,๘๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๖,000 ร้อยละ ๘๕ ๖,000 นายอรรถพล จันทร์ศรีละมัย 

๓๙. พัฒนางานเวรประจ าวัน 
งาน กพ.๗ ร้อยละ ๘๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๓,๐๐๐ 

นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 
นายอรรถพล จันทร์ศรีละมัย 

๔๐. พัฒนางานเลขานุการงานบุคคล ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นายนฤทธิกร จันทร์นิ้ว 

๔๑. ส ารองจ่ายกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

ร้อยละ ๘๐ 
 

23,970 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

23,970 
 

ร้อยละ ๘๐ 
 

23,970 
 

นายสุพจน์ มีแก้ว 

๔๘ 
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๔. ยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่
ประสิทธิภาพผู้เรียน 

      (บริหารวชิาการ) 

๔๒. ปรับพื้นฐานระดับ ม. 1 และ ม. 4 ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๐ 40,000 นางประไพ  ศรีคิรินทร์ 

๔๓. ส่งเสริมทักษะการศึกษาค้นคว้า
อิสระ (IS) 

ร้อยละ ๘๐ 20,000 ร้อยละ ๘๐ 20,000 ร้อยละ ๘๐ 20,000 นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง 

๔๔. ติวเข้ม O - NET ม. 3 และ ม. 6 ร้อยละ ๘๐ 65,000 ร้อยละ ๘๐ 65,000 ร้อยละ ๘๐ 65,000 นางนวรัตน์  ปักการะเน 

๔๕. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ   
เป็นเลิศ 

ร้อยละ ๘๐ 6,000 ร้อยละ ๘๐ 6,000 ร้อยละ ๘๐ 6,000 นายสัญญา  เสนาพันธ์ 

๔๖. ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๐ 40,000 นางนวรัตน์  ปักการะเน 

๕. พัฒนาทักษะการ
แสวงหาความรู้ 

      จากแหล่งเรียนรู้ 
      บูรณาการภูมิปัญญา      
      ท้องถิ่นและอนุรักษ์    
      ธรรมชาติ 
      (บริหารวชิาการ) 

๔๗. เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.
ต้น  
(ลูกเสือ-เนตรนาร/ียุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์) 

ร้อยละ ๘๐ ๑๑๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๒๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๒๗๐,๐๐๐ นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ 

๔๘. ทัศนศึกษา ร้อยละ ๘๐ 228,300 ร้อยละ ๘๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๒๐๐,๐๐๐ นางฐิตาภา  อรุณศิริภูมิ 
๔๙. ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเพ่ือสร้าง
นิสัยรักการอ่าน 

ร้อยละ ๘๐ 20,000 ร้อยละ ๘๐ 20,000 ร้อยละ ๘๐ 20,000 นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี 

๕๐.ส ารองจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๐ 40,000 นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 

๔๙ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖. รักษ์ท้องถิ่น ศิลป์
สร้างสรรค์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาไทย 

      (กลุ่มสาระฯ ศิลปะ) 

๕๑. พัฒนางานศิลปะ ร้อยละ ๘๐ 7,000 ร้อยละ ๘๐ 7,000 ร้อยละ ๘๐ 7,000 นายมารุต  รัตน์ปลื้ม 
๕๒. พัฒนางานดนตรี ร้อยละ ๘๐ 3,500 ร้อยละ ๘๐ 3,500 ร้อยละ ๘๐ 3,500 นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ 
๕๓. พัฒนางานนาฏศิลป์ ร้อยละ ๘๐ 14,500 ร้อยละ ๘๐ 14,500 ร้อยละ ๘๐ 14,500 นายอรรถพล  จันทร์ศรลีะมัย 

๕๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอน ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๐ 3,000 นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ 
๕๕. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ร้อยละ ๘๐ 4,000 ร้อยละ ๘๐ 4,000 ร้อยละ ๘๐ 4,000 นายมารุต  รัตน์ปลื้ม 
๕๖. ค่ายฝึกทักษะวิชาการกลุ่มสาระฯ ศลิปะ ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๐ 5,000 นายอรรถพล  จันทร์ศรลีะมัย 

๕๗. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์ 

๗. ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยและ
ศักยภาพด้านการ
กีฬา 

  (กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ) 

๕๘. แข่งขันกีฬาสีภายใน ร้อยละ ๘๐ 25,000 ร้อยละ ๘๐ 25,000 ร้อยละ ๘๐ 25,000 นายกิตติพงษ์  ภูพันนา 
๕๙. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๐ 18,000 ร้อยละ ๘๐ 18,000 ร้อยละ ๘๐ 18,000 นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน 

๖๐. ส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ ร้อยละ ๘๐ 9,000 ร้อยละ ๘๐ 9,000 ร้อยละ ๘๐ 9,000 นายชัยณรงค์ คีร ี
๖๑. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 นายชัยณรงค์ คีร ี

๘. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน 
การสอนทักษะด้าน   
คณิตศาสตร์ 

 

๖๒. สร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 23,250 ร้อยละ ๘๐ 23,250 ร้อยละ ๘๒ 23,250 นางกิตติมา  สุขสังข์ 
๖๓. ค่ายคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 3,750 ร้อยละ ๘๐ 3,750 ร้อยละ ๘๒ 3,750 นางอังคณา  ชุตินิรันดร์ 
๖๔.แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายใน ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๒ 3,000 นางลลิตา  ค าผิว 
๖๕. แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ภายนอก ร้อยละ ๘๐ 4,000 ร้อยละ ๘๐ 4,000 ร้อยละ ๘๒ 4,000 นางสาวพจนี  อพรรัมย์ 
๖๖. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๒ 1,000 นางสุภาพร  ศรีค า 

๕๐ 
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๙. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียน 
การสอนทักษะด้าน   
การสื่อสารภาษา 
ต่างประเทศ 

 

๖๗. กิจกรรมวันคริสต์มาส ร้อยละ ๘๐ 11,000 ร้อยละ ๘๕ 11,000 ร้อยละ ๘๕ 11,000 นายอัศวิน  อัครศรีวร 
๖๘. แข่งขันทักษะภายนอกโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 2,000 ร้อยละ ๘๐ 2,000 ร้อยละ ๘๐ 2,000 นางสิตานันท์  คีรี 
๖๙. พัฒนาการสร้างสื่อกลุ่มสาระฯ ร้อยละ ๘๐ 12,000 ร้อยละ ๘๕ 12,000 ร้อยละ ๘๕ 12,000 นางพิมพ์สุภา  รักษ์สกุลโทอึ้น 

๗๐. ค่ายมัคคุเทศก์น้อย ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๕ 10,000 ร้อยละ ๘๕ 10,000 นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 
๗๑. Languages for Today ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นางสาวดาลิกา  มะณู 
๗๒. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๐ 1,000 นางณัฐรินีย์ ฤทธิรักษ์มุกสิก 

๑๐. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนทักษะภาษาไทย   

๗๓. สร้างสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ ๘๖ ๔๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๘ ๑๘,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ๒๐,๐๐๐ นางกัญญานันท์ สัมมาทรัพย์ 

๗๔. ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่สู่วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

ร้อยละ ๘๖ ๗,๐๐๐ ร้อยละ ๘๘ ๑๗,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ๑๗,๕๐๐ นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี 

๗๕. แข่งขันทักษะภาษาไทย ร้อยละ ๘๖ ๑,๕๐๐ ร้อยละ ๘๘ ๒,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ๒,๕๐๐ นายสัญญา  เสนาพันธ์ 
๗๖. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า ร้อยละ ๘๖ - ร้อยละ ๘๘ - ร้อยละ ๙๐ - นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี 
๗๗. คลินิกภาษา ร้อยละ ๘๖ - ร้อยละ ๘๘ - ร้อยละ ๙๐ - นางกัญญานันท์ สัมมาทรัพย์ 
๗๘. รักการอ่าน ร้อยละ ๘๖ - ร้อยละ ๘๘ - ร้อยละ ๙๐ - นายสัญญา  เสนาพันธ์ 
๗๙. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ ๘๖ - ร้อยละ ๘๘ - ร้อยละ ๙๐ - นางกัญญานันท์ สัมมาทรัพย์ 
๘๐. ลด 0, ร, มส ร้อยละ ๘๖ - ร้อยละ ๘๘ - ร้อยละ ๙๐ - นางสาวจุฑารัตน์  นิจจิ้งหรีด 
๘๑. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ร้อยละ ๘๖ ๑,๕๐๐ ร้อยละ ๘๘ ๑,๙๒๐ ร้อยละ ๙๐ ๒,๔๐๐ นายสัญญา  เสนาพันธ์ 
๘๒. ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ ๘๖ - ร้อยละ ๘๘ - ร้อยละ ๙๐ - นางสาวจุฑารัตน์  นิจจิ้งหรีด 
๘๓. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๔ ๑,๐๖๐ ร้อยละ ๘๖ ๑,๕๐๐ ร้อยละ ๘๘ ๒,๐๐๐ นางสาวจุฑารัตน์  นิจจิ้งหรีด 

๕๑ 
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๑๑. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

๘๔. จัดซื้อวัสดุกลุ่มสาระฯสังคม ร้อยละ ๘๐ 15,000 ร้อยละ ๘๒ 15,000 ร้อยละ ๘๒ 15,000 นายธวัชชัย รักพร้า 
๘๕. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 2,000 ร้อยละ ๘๒ 2,000 ร้อยละ ๘๕ 2,000 นายธวัชชัย รักพร้า 
๘๖. ตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 6,000 ร้อยละ ๘๒ 6,000 ร้อยละ ๘๒ 6,000 นายธวัชชัย รักพร้า 
๘๗. อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ ๘๐ 4,000 ร้อยละ ๘๕ 4,000 ร้อยละ ๘๕ 4,000 นางศิวารมณ์ เรืองไกล 

๘๘. แข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้าน
กฎหมาย 

ร้อยละ ๘๐ 4,000 ร้อยละ ๘๕ 4,000 ร้อยละ ๘๕ 4,000 นางศิวารมณ์ เรืองไกล 

๘๙. ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ร้อยละ ๘๐ 500 ร้อยละ ๘๐ 500 ร้อยละ ๘๐ 500 นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ 
๙๐. ศึกษาดูงานเศรษฐศาสตร์ชุมชน ร้อยละ ๘๐ 3,500 ร้อยละ ๘๐ 3,500 ร้อยละ ๘๐ 3,500 นายทวีชัย เลไธสง 
๙๑. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นายธวัชชัย รักพร้า 

๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 

๙๒. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนการ
งานอาชีพ 

ร้อยละ ๘๐ 15,000 ร้อยละ ๘๒ 15,000 ร้อยละ ๘๕ 15,000 
นางโสภิดา ฉิมจารย์ 
นางสุขจิต เบนเนทท์ 

๙๓. ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน ร้อยละ ๘๐ 9,500 ร้อยละ ๘๒ 9,500 ร้อยละ ๘๕ 9,500 นางนิศากร วสุธารัฐ 
๙๔. พัฒนางานช่างและงานเกษตร ร้อยละ ๘๐ 9,500 ร้อยละ ๘๒ 9,500 ร้อยละ ๘๕ 9,500 นายนฤทธิกร จันทร์นิ้ว 
๙๕. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๒ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 นางโสภิดา  ฉิมจารย์ 

๕๒ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๓. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๙๖. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ ๘๐ 30,000 ร้อยละ ๘๐ 30,000 ร้อยละ ๘๐ 30,000 
นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 
นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 

๙๗. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 14,000 ร้อยละ ๘๐ 14,000 ร้อยละ ๘๐ 14,000 
นายอนุพงษ์ รังสีสันติวานนท์ 
นายอิทธิพล ดาบรัมย์ 

๙๘.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๐ 5,000 นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล 

๙๙. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 8,000 ร้อยละ ๘๐ 8,000 ร้อยละ ๘๐ 8,000 
นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 
นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล 

๑๐๐. พัฒนางานเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์) ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๐ 10,000 
นางประไพ  ศรีคิรินทร์ 
นางพรพรรณ สมัคค้า 

๑๐๑. พัฒนาความรู้ทางดาราศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๐ 3,000 
นายสุพจน์  มีแก้ว 
นางวณิชชา มีแก้ว 

๑๐๒. สนุกกับวิทย์ ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นางสาวรัศมี  สุขผดุง 
๑๐๓. ชวีจิตน่ารู ้ ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 
๑๐๔. เพาะต้นกล้ามะค่าโมง ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล 

๑๐๕. วิทยาศาสตร์ทั้งปีมีค าตอบ ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - 

นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง 
นายอนุพงษ์ รังสีสันติวานนท์ 
นายอิทธิพล ดาบรัมย์ 

๑๐๖. หมอวิทย์ ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นางนวรัตน์  ปักการะเน 

๕๓ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓:  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๓. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๐๗. ปลูกต้นไม้คนละต้น (ม. 4) ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - 
นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 
นางวาริศา  พิสิฐพรปิติกุล 

๑๐๘. ปลอด 0, ร, มส กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ฯ 

ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละ ๘๐ - นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 

๑๐๙. One Teacher One Project ร้อยละ ๘๐ ๑,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑,๐๐๐ นางภิญญดา จงอ่อนกลาง 
๑๑๐. ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ - - - - ร้อยละ ๘๐ ๑๐,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระฯ ทุกคน 

๑๔. ขับเคลื่อนพระบรม
ราโชบายด้าน
การศึกษาและ
พัฒนางานตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑๑. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียง 

ร้อยละ ๘๐ 6,000 ร้อยละ ๘๐ ๖,000 ร้อยละ ๘๕ 6,000 นางสุพรรณี  เหมือนถนอม 

๑๑๒. ค่ายบูรณาการพอเพียงและหลัก
นิติธรรม 

ร้อยละ ๘๐ 7,000 ร้อยละ ๘๒ ๑๐,000 ร้อยละ ๘๕ ๑๐,000 นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 

๑๑๓. ตลาดนัดพอเพียง ร้อยละ ๘๐ 6,000 ร้อยละ ๘๒ 6,000 ร้อยละ ๘๕ 6,000 นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 

๑๑๔. พัฒนางานขับเคลื่อนพระบรม 
ราโชบาย รชักาลที ่10 

ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๒ ๕,000 ร้อยละ ๘๕ ๕,000 
นางสุพรรณี  เหมือนถนอม 
นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา 

๑๕.งานสวนพฤกษศาสตร์   
     โรงเรียน 

๑๑๕. อบรมนักเรียนแกนน า ร้อยละ ๘๐ 3,438 ร้อยละ ๘๐ ๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๔,๐๐๐ นายสุพจน์  มีแก้ว 

๑๑๖. การด าเนินงาน 5 องค์ประกอบ ร้อยละ ๘๐ 10,732 ร้อยละ ๘๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๑๐,๐๐๐ นายสุพจน์  มีแก้ว 
๑๑๗. พัฒนาห้องงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

ร้อยละ ๘๐ 5,830 ร้อยละ ๘๐ ๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ๖,๐๐๐ นายสุพจน์  มีแก้ว 

๑๖.โรงเรียนวิถีพุทธ  ๑๑๘. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ ๘๐ ๒๙,๖๑๕ ร้อยละ ๘๕ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ๓๐,๐๐๐ นายทวีชัย  เลไธสง 

๕๔ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔:  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๗. พัฒนาระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ   
นักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 
(กิจการนักเรียน) 

๑๑๙. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ร้อยละ ๘๐ ๕๖,๒๖๕ ร้อยละ ๘๕ ๕๖,๒๖๕ ร้อยละ ๙๐ ๕๖,๒๖๕ นางวันนา เลไธสง 

๑๒๐. ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  ร้อยละ ๘๐ ๑๖,๓๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๖,๓๐๐ ร้อยละ ๙๐ ๑๖,๓๐๐ นางสาวอัจฉรา  ค าสิงห์ 

๑๒๑. กิจกรรม To be Number One ร้อยละ ๘๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๕ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ๑๕,๐๐๐ นายอรรถพล  จันทร์ศรลีะมัย 

๑๘. สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

      (กิจการนักเรียน) 

๑๒๒. พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 ร้อยละ ๙๐ 1,000 นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน 
๑๒๓. อบรมแกนน า 4 ฝ่าย ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 ร้อยละ ๙๐ 1,000 นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน 
๑๒๔. ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

ร้อยละ ๘๐ 7,000 ร้อยละ ๘๕ 7,000 ร้อยละ ๙๐ 7,000 นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน 

๑๒๕. รณรงคโ์รงเรียนปลอดบุหรี่ ร้อยละ ๘๐ 2,000 ร้อยละ ๘๕ 2,000 ร้อยละ ๙๐ 2,000 นายอัศวิน อัครศรีวร 
๑๒๖. การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 ร้อยละ ๙๐ 1,000 นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน 

๑๒๗. คลินิกเสมารักษ์ ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 ร้อยละ ๙๐ 1,000 นางวันนา  เลไธสง 
๑๒๘. จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๐ 2,000 ร้อยละ ๘๕ 2,000 ร้อยละ ๙๐ 2,000 นายกษิดิ์เดช  แก้ววัน 
๑๒๙. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ร้อยละ ๘๐ 1,000 ร้อยละ ๘๕ 1,000 ร้อยละ ๙๐ 1,000 นายอัศวิน อัครศรีวร 

๕๕ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕:  พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม ปี 2๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

๑๙. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดบรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
(บริหารทั่วไป) 

๑๓๐. พัฒนาระบบงานธุรการสารบรรณ  ร้อยละ ๘๐ 23,000 ร้อยละ ๘๕ 23,000 ร้อยละ ๙๐ 23,000 นางสาวปภาวรินทร ์อินทร์พิทักษ์ 

๑๓๑. พัฒนางานธุรการบริหารทั่วไป ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๕ 10,000 ร้อยละ ๙๐ 10,000 นางสิตานันท์  คีรี 
๑๓๒. ส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๕ 10,000 ร้อยละ ๙๐ 10,000 นางลลิตา ค าผิว 
๑๓๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ร้อยละ ๘๐ 61,037 ร้อยละ ๘๕ 61,037 ร้อยละ ๙๐ 61,037 นายอิทธิพล ดาบรัมย์ 
๑๓๔. พัฒนางานปฏิคมและโภชนาการ ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๕ 10,000 ร้อยละ ๙๐ 10,000 นางโสภิดา ฉิมจารย์ 
๑๓๕. ปรับปรุงห้องเรียนและอาคาร
ประกอบ 

ร้อยละ ๘๐ 9,000 ร้อยละ ๘๕ 9,000 ร้อยละ ๙๐ 9,000 นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 

๑๓๖. รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๕ 5,000 ร้อยละ ๙๐ 5,000 นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 
๑๓๗. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๘๐ 10,000 ร้อยละ ๘๕ 10,000 ร้อยละ ๙๐ 10,000 นายอิทธิพล ดาบรัมย์ 
๑๓๘. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ ๘๐ 15,000 ร้อยละ ๘๕ 15,000 ร้อยละ ๙๐ 15,000 นายพิทักษ์  คมศรี 
๑๓๙. พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร ร้อยละ ๘๐ 20,000 ร้อยละ ๘๕ 20,000 ร้อยละ ๙๐ 20,000 นางณัฐรินีย์ ฤทธิรักษ์มุสิก 
๑๔๐. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ร้อยละ ๘๐ 8,000 ร้อยละ ๘๕ 8,000 ร้อยละ ๙๐ 8,000 นายกิตติพงษ์ ภูพันนา 
๑๔๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียนและ

นอกสถานศึกษา 
ร้อยละ ๘๐ 5,000 ร้อยละ ๘๕ 5,000 ร้อยละ ๙๐ 5,000 นางสิตานันท์  คีรี 

๑๔๒. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐ 3,000 ร้อยละ ๘๕ 3,000 ร้อยละ ๙๐ 3,000 นางสาวปภาวรินทร์ อินทร์พิทักษ์ 

๑๔๓. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ 8,930 ร้อยละ ๘๕ 8,930 ร้อยละ ๙๐ 8,930 นางสาวปภาวรินทร์ อินทร์พิทักษ์ 

๑๔๔. ปรับปรุงโรงอาหาร ร้อยละ ๘๐ 40,000 ร้อยละ ๘๕ 40,000 ร้อยละ ๙๐ 40,000 นายอิทธิพล ดาบรัมย์ 
๑๔๕. ส ารองจ่ายกลุ่มบริหารทั่วไป ร้อยละ ๘๐ 16,143 ร้อยละ ๘๕ 16,143 ร้อยละ ๙๐ 16,143 นายอังกูร  วัชรพงศ์ศิริ 

๕๖ 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

ภาคผนวก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕) โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. ๓๒ 
 

กรอบการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
 

น าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 
ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสถานศึกษา 

 

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 


