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ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน พระครูพิทยาคม อักษรย่อ พ.พ. พ.ศ.ทีก่ อ่ ตั้ง พ.ศ. 2531
ชื่อภาษาอังกฤษ Prakrupittayakhom school ที่อยู่ เลขที่ 52 หมูท่ ี่ 10 ตําบล พระครู
อําเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ 044666122 โทรสาร 044666123 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
Facebook
:
www.facebook.com/prakru
E-mail
:
prakru_school@hotmail.com
Website
:
www.prakru.ac.th
2. ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนพระครูพิทยาคม จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2531 โดยความเห็นชอบของสภาตําบลพระครู
สภาตําบลพระครูได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ที่สาธารณะซึ่งเป็นป่าช้าเก่าและทําเลเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่
ระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตําบลพระครู ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมหน่วยการศึกษา พระครูใหญ่” ประชาชน
ชาวตําบลพระครูได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 36 เมตร จํานวน 1 หลัง และ
โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการศึกษาแบบสหการ
ศึกษา ในช่วงปีการศึกษาแรกรับนักเรียน ม. 1 จํานวน 2 ห้อง มีนกั เรียนทั้งหมด 56 คน โดยมีบุคลากรจาก
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมทําการสอน
ต่อมาในวันที่ 10 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้แยกเป็นเอกเทศชื่อว่า “โรงเรียนพระครูพิทยาคม”
ซึ่งมีพื้นที่บริการประชาชนรวม 3 ตําบล คือ
1. ตําบลพระครู
จํานวน 13 หมู่บ้าน
6 โรงเรียน
2. ตําบลถลุงเหล็ก
จํานวน 16 หมู่บ้าน
5 โรงเรียน
3. ตําบลกลันทา
จํานวน 11 หมู่บ้าน
6 โรงเรียน
ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งที่ 2080 / 2532 สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2532 ให้
นายพิรุฬห์ สวัสดิ์รัมย์ ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนลําดวน
พิทยาคมมารักษาการในตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพระครูพิทยาคม ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรกได้เดินทางมารับตําแหน่งในวันที่
25 กรกฎาคม 2532 และปีงบประมาณ 2532 โรงเรียนพระครูพิทยาคมได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อดําเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ชค 104 / 27 เป็นอาคารเรียนหลังแรกที่ได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2540 นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล
ผู้อํานวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้เดินทางมารับตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้
เดินทางมารักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม และเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ได้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 นายดํารงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสองห้องพิทยาคม ได้
เดินทางมารับตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
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วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 นายสุเทพ จําเนียรกูล ผู้อํานวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ได้เดินทางมารับ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
3. ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชื่อโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
คติพจน์
คติธรรม
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ประเภทโรงเรียน
อักษรย่อ
เว็บไซต์
วันสถาปนาโรงเรียน
สีประจําโรงเรียน

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ต้นไม้สัญลักษณ์
ตราประจําโรงเรียน

:

พระครูพิทยาคม
การศึกษา คือ ชีวิต
ประพฤติดี เรียนเยี่ยม เปี่ยมทักษะ สรีระแข็งแรง
สุวิชชาโน พหุสุตโต ผู้รู้ดี ย่อมเป็นผู้มีการศึกษา
โรงเรียนน่าอยู่ ลูกพระครูมสี มั มาคารวะ
วัฒนธรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สหศึกษา
พ.พ.
www.prakru.ac.th
10 เมษายน พ.ศ. 2531
สีเทา หมายถึง ผู้มีปญ
ั ญา เฉลียวฉลาด สุขุม
สีขาว หมายถึง ความสว่าง ความกระจ่าง ความเฉลียวฉลาด
ต้นตะแบก

โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม หมายถึง
พระ :
คือผู้พร้อมไว้ซงึ่ คุณธรรม
ครู
:
คือผู้ชี้นําความรู้ให้
พิทยา :
คือวิชาอันเปรื่องปราด
คม :
ประดุจกริชดาบคมกล้า แหลมคม
ทําเนียบผูบ้ ริหารโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง
- รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่
นายพิรุฬห์ สวัสดิ์รัมย์
- อาจารย์ใหญ่
- ผู้อํานวยการ
นางสาวสุพัตรา เชื่อมชัยตระกูล ผู้อํานวยการ
นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช
ผู้อํานวยการ
นายดํารงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์
ผู้อํานวยการ
นายสุเทพ จําเนียรกูล
ผู้อํานวยการ

ระยะเวลาทีด่ าํ รงตําแหน่ง
25 ก.ค. 2532 - 14 ต.ค. 2534
15 ต.ค 2534 - 26 ก.ค. 2536
26 ก.ค. 2536 - 30 พ.ย.2540
1 ธ.ค. 2540 – 23 ธ.ค. 2545
24 ธ.ค. 2545 - 8 พ.ย. 2550
9 พ.ย. 2550 – 19 ก.พ 2554
20 ก.พ 2554 – ปัจจุบัน

3
ทีต่ ั้งสถานศึกษา
ปัจจุบันโรงเรียนพระครูพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 10 ตําบลพระครู อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ติดถนน
สายบุรีรัมย์ - พุทไธสง ระยะทางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 89 ไร่ 3 งาน
54 ตารางวา
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

ห่างจาก เมืองบุรีรัมย์
ไปทางทิศเหนือ 13 กิโลเมตร
ถนนสายบุรีรัมย์ – พุทไธสง

4
แผนผังที่ตั้งอาคารเรียน
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แผนภูมิการบริหารงาน โรงเรียนพระครูพิทยาคม ตําบลพระครู อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารบุคคล

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานธุรการฝ่าย
งานบุคลากร
งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
งานปกครอง
งานกิจการนักเรียน
งานส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
งานเวรประจําวัน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานประเมินผลงานบริหารบุคคล
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้อํานวยการ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

งานธุรการฝ่าย
งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน
งานจัดองค์กร
งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานคํานวณต้นทุนผลผลิต
งานควบคุมภายใน
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานประกันชีวิตนักเรียน
งานยานพาหนะ
งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
งานประเมินผลงานบริหารงบประมาณ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คุณภาพผู้เรียน

งานธุรการฝ่าย
งานจัดการเรียนการสอน
งานวางแผนและบริหารงานวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
งานภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานแนะแนว
งานกองทุนกู้ยืม
งานนิเทศการศึกษา
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนนักเรียน/GPA/บัตรนักเรียน
งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
งานประเมินผลงานบริหารวิชาการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานธุรการฝ่าย
ง่านสารบรรณ
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
งานบริหารอาคารเรียน
งานบริหารห้องเรียน
งานบริหารห้องบริการ
งานบริหารห้องเรียนพิเศษ
งานบริหารอาคารประกอบ
งานบริการโภชนาการ
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานประชาสัมพันธ์
งานเผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียน
งานเวรยามรักษาการณ์
งานประเมินผลงานบริหารทั่วไป
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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ข้อมูลบุคลากร
ตารางแสดงวุฒกิ ารศึกษาของบุคลากร ปีการศึกษา 2552 –2558
ปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

เพศ
ชาย
9
6
7
10
7
16
7
1
14
8
14
12
11

รวม

หญิง
7
25
8
25
13
27
11
1
19
11
21
13
19

รวมทั้งสิ้น

16
31
15
35
20
33
18
2
33
19
35
25
30

47
50
53
53
56
55

ตารางแสดงวิทยฐานะของบุคลากร ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา
2558

เพศ

วิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
ไม่มีวิทยฐานะ

ชาย
11
8
4

หญิง
25
5
2

รวม

รวมทั้งสิ้น

36
13
6

55

ตารางแสดงจํานวน บุคลากรแยกตามปีการศึกษา ระหว่าง ปีการศึกษา 2548 – 2558
ปีการศึกษา

ผู้บริหาร

รอง
ผู้บริหาร

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ครู

พนักงาน
ราชการ

43
42
41
43
47
43
48
49
53
51

3
3
3
3
3
4
3
3
3

ครูพิเศษ

นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์

นักการ
ภารโรง

10
9
10
7
8
5
6
6
6
6

12
10
7
8
18
33
19

4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาราง แสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่ง/หน้าที่รบั ผิดชอบ ปีการศึกษา 2558
จํานวน
ตําแหน่ง
ชาย
หญิง
ฝ่ายบริหาร
4
ฝ่ายปฏิบัติการสอน
19
32
ฝ่ายสนับสนุน
พนักงานราชการ
3
ครูธุรการ
1
ครูพิเศษ
4
2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6
21
นักการภารโรง
2
ลูกจ้างชั่วคราว
3
1
รวม
53
53

รวม
4
51
3
1
6
27
2
4
98

จํานวนบุคลากร แยกเป็นงบประมาณ
บทบาท หน้าที่
กลุ่มสาระ
ผู้อํานวยการ
รองผู้อํานวยการ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
สุขศึกษาฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงาน / งานอื่น ๆ

รวม
รวมทั้งสิน้

งบระดม
ทรัพยากร

งบประมาณราชการ
ข้าราชการครู
ชาย

หญิง

รวม

1
3
1
1
5
3
1
3
1
3
22

3
7
5
5
5
1
3
4
33

1
3
4
8
10
8
6
4
4
7
55

พนักงานราชการ
ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

เป็น
คนไทย

-

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1

1
3
4

1
1
3
5

1
1
2

1
1
1
1
1
5

1
1
2
1
2
7

-

-

ลูกจ้างประจํา

85

ลูกจ้างชั่วคราว

-

ชาว
ต่างชาติ

-

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8
ตารางแสดงข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน
เลขที่
ตําแหน่ง/
ชื่อ – สกุล
อันดับ
ตําแหน่ง
วิทยฐานะ
114397 นายสุเทพ จําเนียรกูล
ผู้อํานวยการ
คศ.3
116275 นายธนโชติ สีทอง
รองผู้อํานวยการ
คศ.3
124421 นายสิทธินันท์ โสกงโสด
รองผู้อํานวยการ
คศ.3
114403 นายสมเกียรติ สามิบัติ
รองผู้อํานวยการ
คศ.3
116272 นางอิศรา สีทอง
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
124422 นางกัญญนันทน์ สัมมาทรัพย์ ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
6779 นายสัญญา เสนาพันธ์
ครู/ชํานาญการ
คศ.2
77410 นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี ครูผู้ช่วย
121088 นางวณิชชา มีแก้ว
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
104843 นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
130480 นายสุพจน์ มีแก้ว
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
6496 นายพิทักษ์ คมศรี
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
124913 นางภิญญดา จงอ่อนกลาง
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
114399 นางนภัสชญา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
129390 นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
19737 นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
25909 นางนวรัตน์ ปักการะเน
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
78162 นายอิทธิพล ดาบรัมย์
ครู
คศ.1
121686 นางสิตานันท์ คีรี
ครู/ชํานาญการ
คศ.2
130481 นางเฉลิมศรี สุทธิแพทย์
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
557 นางอวัสดา ไชยวรณ์
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
78690 นายเกษมไตรศักดิ์ ประเสริฐยิ่ง ครู/ชํานาญการ
คศ.2

23 42858 นายอัศวิน อัครศรีวร

ครูผู้ช่วย

24
25
26
27

ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการพิเศษ

78201 นางพิมพ์สุภา รักษ์สกุลโทอึน้
64572 นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนมา
114402 นายมนัส วาปีโส
116274 นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ

คศ.3
คศ.1
คศ.2
คศ.3

วุฒิ

วิชาเอก

ศษ.ม. ภาษาอังกฤษ
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
ค.ม.
บริหารการศึกษา
ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศศ.บ. ภาษาไทย
ศศ.บ. ภาษาไทย
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ.
ภาษาไทย
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
ชีววิทยา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. ชีววิทยา
กศ.ม. เคมี
ค.บ.
ฟิสิกส์
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์
กศ.ม. การวัดและประเมินผล
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ศศ.ม. การบริหารการศึกษา
ป.กศ.สูง ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ./ ภาษาอังกฤษ/
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
อ.บ.
ฝรั่งเศส
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.ม.
หลักสูตรและการสอน

9
ที่
28
29
30
31
32

เลขที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
116273 นางอนงศรี รักษาสุวรรณ
114400 นางศิวารมณ์ เรืองไกล
124002 นายทวีชัย เลไธสง
116277 นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์
119021 นางวันนา เลไธสง

ตําแหน่ง/
อันดับ
วิทยฐานะ
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3

33 77971 นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์

ครู/ชํานาญการพิเศษ

คศ.3

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการ
ครู/ชํานาญการพิเศษ

คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3

50 77563 นายจิระ ราชโยธา

ครู

คศ.1

51 2738 นายสราวุธ ดําริห์
52 77636 นางสุภัชฌา สามิบัติ
53 121069 นายชัยณรงค์ คีรี

ครู
ครู/ชํานาญการพิเศษ
ครู/ชํานาญการพิเศษ

คศ.1
คศ.3
คศ.3

130478 นางสุพรรณี เหมือนถนอม
116276 นายธีระพงศ์ แสนหลวง
130981 นางธนภร โภคินชุติวัต
87308 นางกิตติมา สุขสังข์
114401 นางสาวพจนี อพรรัมย์
124001 นางอังคณา กาญจน์สุภัค
57 นางสาวลลิตา เรืองรัมย์
3557 นางปภาวรินท์ วิลาศ
133861 นางสุภาพร ศรีคํา
104812 นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ
32270 นางอัจฉรา คําสิงห์
85540 นางโสภิดา ฉิมจารย์
116280 นางสุขจิต เบนเนทท์
114398 นายอภิชาติ วรรณศรี
130479 นายนภัทร พุทไธวัฒน์
638 นางประไพ ศรีคิรินทร์

วุฒิ

วิชาเอก

ค.บ.
สังคมศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศศ.บ. บริหารจัดการ
กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว
ศศ.บ./
ดนตรีไทย/วิชาชีพครู
ป.บัณฑิต
ค.บ.
ศิลปะ
ศษ.บ. ศิลปหัตถกรรม
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
บช.บ. บัญชี
ศ.ม.
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
คหกรรมศาสตร์
คษ.บ. โภชนาการชุมชน
ค.บ.
เกษตรกรรม
ค.บ.
เกษตรกรรม
ค.บ.
คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วท.บ./
อุตสาหกรรม/
ป.บัณฑิต
วิชาชีพครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ.
พลานามัย
ศษ.ม. พลศึกษา

10
ที่
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

เลขที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง
70018 นายพัทยา คําสอน
119024 นายสมชาย แก้วประเสริฐ
นางสาวรัศมี สุขผดุง
นางสาวธันยาภัทร พิรุณ
นางนิศากร วสุธารัฐ
นางวัชราภรณ์ สายสิงห์
นางธนาภรณ์ ศิขิรัมย์
นายคงศักดิ์ ศิขิรัมย์
นางพรพรรณ สมัคค้า
นายสุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์
นางสาวสายสุนี สราญบุรุษ
นายศุภชัย บุญนาง
นายขาว ดีรบรัมย์
นางกัญญาภัค พจนะกุล
นายเฉลิม ดูเชิดรัมย์
นายจักรพงศ์ โสชะรา
15757 นายอุดมศักดิ์ ใหญ่เลิศ
15756 นายสอิ้ง เจิมรัมย์

ตําแหน่ง/
อันดับ
วิทยฐานะ
ครู/ชํานาญการ
คศ.2
ครู/ชํานาญการพิเศษ คศ.3
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานธุรการ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
ครูพิเศษ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ส1
ช่างปูน 3
ช3

วุฒิ
ศษ.ม.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
บธ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ร.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ป.4
ป.4
ป.4
ม.4
ป.4
ม.6

วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ
การจัดการทั่วไป
คหกรรม
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
การเมืองการปกครอง
ภาษาไทย
ดนตรี

11
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามประวัติ
วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี
เบอร์โทรศัพท์
เกิด
บรรจุ

ที่

ชื่อ-สกุล

1

นายสุเทพ จําเนียรกูล

8 ก.พ. 2504

1 มิ.ย. 2526

2

นายสิทธินันท์ โสกงโสด 8 ก.ย. 2507

18 ก.ย. 2533

3

นายธนโชติ สีทอง

13 ม.ค. 2502 22 พ.ค.2522 086-8651311

4

นายสมเกียรติ สามิบัติ

09 ม.ค. 2502 3 ก.ค. 2524

089-2857888

5

นางวณิชชา มีแก้ว

15 ม.ค. 2515 20 ก.ค. 2538

081-5488489
044-664040

6

นายสุพจน์ มีแก้ว

28 พ.ค.2514 1 ก.ค.2537

089-7185872
044-664040

7

นายอาทิตย์
ปะสีละเตสัง

09 มี.ค. 2518 23 ก.ค. 2540 081-8785954

8

นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์

11 พ.ย.2519 23 มิ.ย. 2543 089-7165490

9

นางนภัสชญา
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

29 ม.ค. 2511 20 ต.ค 2538 082-0203256

10 นายพิทักษ์ คมศรี
นางภิญญดา
จงอ่อนกลาง
นางวาริศา
12
พิสิฐพรปิติกุล
11

088-1073987

13 พ.ค.2515 27 มิ.ย. 2537 087-4736510
28 เม.ย.2512 23 ก.ย. 2536 084-4734890
28 ส.ค.2511

15 พ.ค. 2535 084-6073889

13 นางสิตานันท์ คีรี

05 ก.ค.2518

01 ส.ค. 2544 082-7469597

นางเฉลิมศรี
สุทธิแพทย์

30 ก.ค.2498

02 มิ.ย. 2520 081-3930456

15 นางอวัสดา ไชยวรณ์

8 ก.ค.2505

1 ก.พ. 2531

16 นางอิศรา สีทอง

26 มี.ค. 2498 01 ส.ค. 2521 081-7188112

17 นายสัญญา เสนาพันธ์

16 มี.ค. 2521 3 มี.ค. 2546

087-2575122

21ส.ค.2511

082-1426021

14

18

นางกัญญนันทน์
สัมมาทรัพย์

19 นายทวีชัย เลไธสง

1 เม.ย. 2540

084-8974441
088-7081525

28 ธ.ค..2506 16 ก.ค. 2536 081-4376753

ที่อยู่

190 ม.9 ต.กลันทา อ. เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
6/20 ม.19 ต.ชุมเห็ด อ. เมือง จ.
บุรีรัมย์ 31000
75 หมู่ 5 ต. พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
59 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
119 หมู่12 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน
จ.บุรีรัมย์ 31000
119 หมู่12 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
31000
99 หมู่ 10 ต.พระครู
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
319 หมู่ 9 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์ 31000
351/13 ถนนจิระ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
95 หมู่ 11 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
451/26 ถ.จิระ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
188/12-13 ถ. หน้าสถานี ต. ใน
เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000
82 หมู่ 2 ต.บ้านด่าน
อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
162/77 หมู่ 11 ต.ชุมเห็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
529/171 ถ.จิระ ซ.9 ต.ในเมือง อ.
เมือง จ. บุรีรัมย์
75 หมู่ 6 ต. พระครู
อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000
1 หมู่ 21 ต.ชุมเห็ด
อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000
376 ม.17 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
9/5หมู่19 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000

12
ที่

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี
เกิด

วัน/เดือน/ปี
บรรจุ

เบอร์โทรศัพท์

20 นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ

30 ก.ย. 2508 14 ก.ย. 2535 081-0712267

21 นางวันนา เลไธสง

02 พ.ย.2511

22

นางอนงศรี
รักษาสุวรรณ

10 พ.ย. 2535 081-4376753

11 ธ.ค. 2511 01ก.ค.2537

080-5968377

23 นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์ 21 ม.ค. 2512 08 พ.ย 2537 083-3731895
24 นางศิวารมณ์ เรืองไกล

27 พ.ย.2506 23 พ.ค 2531 089-4237232

25 นางกิตติมา สุขสังข์

08 เม.ย.2517 17 ก.ย 2539

089-7204148

26 นางปภาวรินท์ วิลาศ

2 พ.ค.2521

087-8695691

27

นางอังคณา
กาญจน์สุภัค

2 ก.พ. 2552

01 ก.ย. 2507 01 ก.ค 2531 086-2565381

28 นางสาวลลิตา เรืองรัมย์

1 ก.ค 2522.

29

20 ก.ค.2511 24 ก.ย. 2533 089-9492931

นางสาวพจนี อพรรัมย์

23 พ.ย. 2547 086-2618708

30 นางโสภิดา ฉิมจารย์

27 พ.ย.2513

18 พ.ค 2538 089-7176153

31 นางสุขจิต เบนเนทท์

09 ก.พ. 2505

1 ส.ค. 2534

081-9556454

32 นางประไพ ศรีคิรินทร์

3 พ.ค.2516

3 พ.ย.2540

085-0979924

33 นายอภิชาติ วรรณศรี

23ส.ค.2503

9 ส.ค.2527

086-2473911

34 นายนภัทร พุทไธวัฒน์

27 มี.ค.2504

35 นางสุภัชฌา สามิบัติ

31 พ.ค.2501 19 มิ.ย. 2523 089-7202681

36 นายชัยณรงค์ คีรี
37 นายพัทยา คําสอน

59 หมู่ 6 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 31000
71/1 หมู่ 1 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน
06 ก.ย. 2510 21 ม.ค 2536 081-7305149
จ.นครราชสีมา
67/1 ม.3 ต.ชุมเห็ด
082-1320609
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
12 มี.ค.2518 27ม.ค2541
044-182549

20 พ.ค 2501

39 นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์

23 มี.ค. 2522 30มิ.ย.2546

นางสุพรรณี เหมือน
ถนอม

199/2 ถนนสุนทรเทพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
9/5 หมู่19 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
435 ถนนจิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
7 ม. 11 ต. ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
149 ม.9 ต. ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
191 หมู่ 2 ต.พรสําราญ อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
68 หมู่ 19 ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 31000
234 หมู่ 2 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
44 ถ.อิสาน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
13/40 ม.19 ต.ชุมเห็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
311 ม.5 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
141/2 ม.10 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์ 31000
24 ม.14 ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
321 ม.1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000

19 พ.ค 2524 082-7537526

38 นายธีระพงศ์ แสนหลวง

40

ที่อยู่

5 มี.ค.2504

4 ส.ค.2527

1 ม.ค.2526

157 หมู่ 11 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
319 หมู่ 9 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
085-4927426
จ.บุรีรัมย์ 31000
59 ม.7 ต. ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
086-2563458
31000
044-620173

ที่

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี
เกิด

13
วัน/เดือน/ปี
บรรจุ

41

นางสาวธันยาภัทร์
พิรุณ

16 ม.ค. 2529

1 ส.ค.2552

081-5491096

42 นายจิระ ราชโยธา

26 ก.ค.2523

22ก.ย.2554

088-3080972

43 นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ

16 ม.ค.2528

15มิ.ย.2552

090-3602728

44 นายมนัส วาปีโส

2 มี.ค.2512

3 ธ.ค.2544

089-5853813

นางเพ็ญพร
จันทร์ละมุนมา

7 ก.พ.2528

15พ.ค2552

089-8449132

46 นายอัศวิน อัครศรีวร

23 พ.ย. 2528

8 ก.ค.2557

45

47 นางนวรัตน์ ปักการะเน
นายเกษมไตรศักดิ์
ประเสริฐยิ่ง
นางธนภร
49
โภคินชุติวัต
นายสมชาย
50
แก้วประเสริฐ
48

51 นางสุภาพร ศรีคํา
นางพิมพ์สุภา
รักษ์สกุลโทอึ้น
นางสาวนงลักษณ์
53
ปะจันทะสี
52

เบอร์โทรศัพท์

2 ม.ค.2521

14 พ.ค.2544 080-1728226

5 ต.ค.2499

16มิ.ย.2526

087-4470755

27มี.ค.2552

086-8755414

4 ก.พ.2516

30มี.ค2547

085-0162376

2 ก.ย.2519

30มิ.ย.2541

089-5812219

16 พ.ค.2512

29ธ.ค.2535

081-7608006

7 ม.ค. 2533

16 ตุลาคม
2556

4 ม.ค.2521

54 นายสราวุธ ดําริห์

13 มิ.ย. 2529 10 มิ.ย. 2554 084-4780858

55 นางอัจฉรา คําสิงห์

10 มิ.ย.2523

25 ส.ค.2548 082-1358538

56 นางสาวรัศมี สุขผดุง

12 เม.ย.2525

22ส.ค.2550

57 นางธนาภรณ์ ศิขิรัมย์

23 มี.ค.2495 16พ.ค2535

089-6241972

58 นางนิศากร วสุธารัฐ

15 ก.พ.2521 1 ต.ค.2548

089-4277303

59 นางพรพรรณ สมัคค้า

7 ก.พ. 2529

26 พ.ค2551

081-5758968

60 นายคงศักดิ์ ศิขิรัมย์

9 ก.ค.2527

-

087-4418842

61 นายสุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์

20 พ.ย.2529 5 ส.ค.2554

085-6344497

082-1324644

ที่อยู่
251 ม. 19 บ.เมืองใหญ่ ต.ชุมเห็ด
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์31000
38 ม.17 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
31190
529/173 ถ.จิระ ต. ในเมือง อ. เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
56/1 ซอยจิระ 15 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
362/1 ถ.จิระ ต. ในเมือง อ. เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
399/21 ม.1 ถ. สนามม้า ต.นิคม อ.
สตึก จ.บุรีรัมย์
186 หมู่ 1 ต.พรสําราญ อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย์
12-14 ถ.นิวาศ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
31000
109 ม.9 ต.ไพล อ.ทะเมนชัย
จ. นครราชสีมา
131/6 ม.1 ต.บัวลาย อ.บัวลาย
จ.นครราชสีมา 30120
22/20 ถ.อินจันณรงค์ต. ในเมือง
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
122/4 ม.6 ต.สะแก้ว อ.หนองหงส์
จ.บุรีรัมย์
81 ม.3 ต.สระบัว อ. แคนดง
จ. บุรีรัมย์
72/3 ม.16 ต. บ้านยาง อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
59 ม.4 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ต.พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์
90 ม.10 ต.พระครู
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
29/2 ม10 ต. พระครู เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
42/3 ม.1 ต.กลันทา อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
59 หมู่10 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000
88/1 ม.1 ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
31000

14
ที่

ชื่อ-สกุล

วัน/เดือน/ปี
เกิด

วัน/เดือน/ปี
บรรจุ

62 นางวัชราภรณ์ สายสิงห์ 26 ก.พ. 2523
นางสาวสายสุนี
สราญบุรุษ

8 มี.ค. 2522

64 นายอุดมศักดิ์ ใหญ่เลิศ

2 พ.ย.2496

63

เบอร์โทรศัพท์
085-0201139

1ส.ค. 2534

65 นายสอิ้ง เจิมรัมย์

18 มี.ค. 2501

66 นายขาว ดีรบรัมย์

10 ธ.ค. 2505 15พ.ค.550

080-4836385

1 ส.ค. 2512

15พ.ค2550

087-8713288

19 ต.ค.2503 15พ.ค2550

089-4796754

67

นางกัญญาภัค
พจนะกุล

68 นายเฉลิม ดูเชิดรัมย์
69 นายจักรพงศ์ โสชะรา

2ต.ค. 2532

081-0652136
093-3946293

081-3647157

ที่อยู่
18 หมู่ที่ 9 ตําบลพระครู อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
4 หมูที่ 1 ตําบลร่อนทอง อําเภอสตึก
บุรีรัมย์ 31000
71 ม.12 ต.พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
61 ม.10 ต.พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
74 ม.10 ต.พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
103 ม.1 ต.พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
89 ม.10 ต.พระครู อ.เมือง
จ.บุรีรัมย์ 31000
26 หมู่ 7 ต.ตะโกตาพิ อ. ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์ 31140

สรุปคาบสอนครู ปีการศึกษา 1/2558 โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม อําเภอเมือง บุรีรัมย์
จํานวนครู
คาบสอนรวม/
ที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อัตราจ้าง/
สัปดาห์
ครู
พนักงาน
ครูพิเศษ
1
คณิตศาสตร์
8
0
0
140
2
วิทยาศาสตร์
10
1
0
215
3
ภาษาไทย
4
0
1
103
4
สุขศึกษาฯ
4
0
0
83
5
การงานฯ
7
1
1
124
6
สังคมศึกษา
7
0
3
149
7
ศิลปะ
4
0
1
86
8
ภาษาต่างประเทศ
7
1
0
143
รวม
51
3
6
1043
คาบสอนเฉลี่ยทั้งโรงเรียน

คาบสอนเฉลี่ย
17.50
19.54
25.75
20.75
15.50
21.28
21.50
17.87
19.31

15
ตาราง แสดงจํานวนจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2552-2558 (10 มิถุนายน 2558)
ปีการศึกษา
ม.1
ม.2 ม.3 รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
2552
220 264 272 756
226
139
158 523
2553
263 286 305 854
162
190
126 478
2554
225 210 247 712
230
183
128 541
2555
244 227 242 713
193
178
189 560
2556
186 247 227 660
173
191
158 522
2557
186 165 227 578
150
163
167 480
2558
168 173 151 492
98
125
157 380

รวมทั้งสิ้น
1,279
1,332
1,253
1,273
1,182
1,058
872

จํานวนห้องเรียน นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา (10 มิถุนายน 2558)
จํานวนห้องเรียน
จํานวนนักเรียน เด็กปกติ
จํานวนนักเรียน เด็กพิเศษ
ชั้น
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
เต็มรูป
จริง
ม. 1
ม. 2
ม. 3
รวมช่วงชั้นที่ 3
ม. 4
ม. 5
ม. 6
รวมช่วงชั้นที่ 4

5
5
5
15
4
4
4
12

5
5
5
15
3
4
4
11

89
82
60
231
32
34
57
123

79
91
91
261
66
91
100
257

168
173
151
492
98
125
157
380

รวมทั้งหมด

27

26

354

518

872

-

-

-

16
อาคารต่าง ๆ เช่น อาคารเรียน โรงอาหาร หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ ห้องน้ํา-ห้องส้วม บ้านพักฯ
ทีน่ ั่ง
ปี พ.ศ.
จํานวน
จํานวน
ห้องน้ํา
ทีน่ ั่ง
ชื่อแบบ
ทีส่ ร้าง ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องส้วม ทานอาหาร ประชุม

ที่
1
2
3
4

อาคารเรียน 108 ล
อาคารเรียน 108 ล
อาคารเรียน318 ล/304 ชั้น
อาคารเรียน318 ล/304
พิเศษ
โรงฝึกงาน 102/27
โรงฝึกงาน 306 ล/27
หอประชุม 101 ล/27 พิเศษ
ห้องน้ําห้องส้วม 6ที่นั่ง
ห้องน้ําห้องส้วม 6ที่นั่ง
ห้องน้ําห้องส้วม 6ที่นั่ง
ห้องน้ําห้องส้วม 6ที่นั่ง/27
ห้องน้ําห้องส้วม 6ที่นั่ง/27
บ้านพักนักการภารโรง
บ้านพักครู 205/26
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 203/27
บ้านพักครู 203/27
หอพักนักเรียน แบบ 35 คน

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2533
2534
2536
2538

8
8
14
11

4
7

2
1
8
8

-

-

2535
2539
2538
2532
2532
2533
2535
2545
2532
2532
2533
2534
2537
2538

2
6
-

-

2
2
6
6
6
6
6

100
-

-

3
1
1
1
2

ที่ดิน
แปลง
ที่

ปี พ.ศ.
ที่ได้มา

1

2531

เนื้อที่
ไร่ งาน ตร.ว.
89 3 54

ลักษณะ
สิทธิในทีด่ นิ
ที่ราชพัสดุ
⌧ ได้รับบริจาค

ค่าเช่าต่อปี
(ถ้ามี)

ที่ธรณีสงฆ์
ซื้อด้วยเงินบริจาค

ที่เช่าเอกชน
อื่น ๆ

คอมพิวเตอร์
ชนิดคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียน เพื่อการสืบค้น เพื่อการบริหาร

อื่น ๆ

รวม

PC (Personal Computer)
NoteBook
Server

57
2

14
1

24
19
-

-

95
19
3

รวม

59

15

43

-

117

17

สิ่งก่อสร้าง สนามกีฬา ถนน รั้ว ถังน้าํ อื่น ๆ
ที่

ชื่อแบบ

ปี พ.ศ.ทีส่ ร้าง

1
2
3

ถังเก็บน้ําฝน คสล. ฝ.33
ถังเก็บน้ําฝน คสล. ฝ.33
สนามบาสเกตบอลแบบมาตรฐาน
(ซีเมนต์)
สนามวอลเลย์บอลแบบมาตรฐาน
(ซีเมนต์)
ถนน คสล. 5x294 ม.
ถนน คสล. 4x227 ม.
ถนน คสล.
สนามตะกร้อ 2 สนาม (ซีเมนต์)
ลานเอนกประสงค์ 20x50x0.10 ม.
ฐานพระพุทธรูป
โรงจอดรถครู
โรงจอดรถนักเรียน
รั้ว คสล. (หน้าโรงเรียน)
รั้ว คสล. (ด้านอาคาร4)
ลานเอนกประสงค์20x25x0.10ม.
เสาธงเหล็ก

2532
2534
2532

ใช้เก็บน้ํา/ใช้เก็บน้ําฝน
ใช้เก็บน้ํา/ใช้เก็บน้ําฝน
สนามกีฬา

2534

สนามกีฬา

2534
2541
2542
2535
2542
2543
2546
2546
2543
2546
2547
2544

เดินทาง
เดินทาง
เดินทาง
สนามกีฬา
เอนกประสงค์
เคารพบูชา
จอดรถ
จอดรถ
ความยาว 200 ม.
ความยาว 150 ม.
เอนกประสงค์
สูง 15 ม

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายละเอียด/การใช้ประโยชน์

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานยนต์ประเภทต่างๆ
ที่
เลขทะเบียน
ปี พ.ศ. ที่ได้
ประเภทของยานยนต์
1
นข 530
11ส.ค. 2541
จักรยานยนต์ ⌧ รถตู้
รถเก๋ง
รถปิกอัพ
รถบัส
ยี่ห้อ TOYOTA สี ขาว 2779 cc 4 สูบ 81
รถประเภท รถบรรทุก
แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4เส้น จํานวนที่นั่ง 11
อื่นๆ
ที่นั่ง
2
40-0167
24มิ.ย. 2551
รถตู้
รถเก๋ง
จักรยานยนต์
รถปิกอัพ
รถบัส
ยี่ห้อ ISUZU สี ขาว 130 แรงม้า 2 เพลา 4
⌧ รถประเภท รถบรรทุก
ล้อ ยาง 6 เส้น จํานวนที่นงั่ 20 ที่นั่ง
อื่นๆ(รถ
โดยสารไม่
ประจําทาง)

อาคารสถานที่
1. พื้นที่บริเวณโรงเรียน
2. สนามอเนกประสงค์
3. อาคารเรียนถาวร 318 ล
4. อาคารฝึกงานแบบ 306 ล
5. อาคารเรียนถาวร 108 ล
6. หอพักนักเรียนแบบ 35 คน
7. อาคารเรียนชั่วคราว ช.ค. 104/27
8. โรงจอดรถยนต์
9. หอประชุมโรงอาหาร 101 ล/27 (พิเศษ)
10. โรงจอดรถจักรยานยนต์
11. โรงฝึกงาน แบบ 102/27
12. สนามบาสเกตบอล
13. บ้านพักครู แบบ 102/27
14. หอประปา
15. บ้านพักภารโรง
16. ถังเก็บน้ํา คสล.
17. ห้องน้ําห้องส้วม
สิ่งอํานวยความสะดวก
1. โทรศัพท์
2. คอมพิวเตอร์บริหารงาน
3. คอมพิวเตอร์ใช้จัดการเรียน
4. สัญญาณดาวเทียม
5. สัญญาณใยแก้วนําแสง
6. รถตู้
7. รถบรรทุก 4 ล้อ
8. รถบรรทุก 6 ล้อ
9. รถจักรยานยนต์
10. เครื่องถ่ายเอกสาร
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

89 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา
2 สนาม
2 หลัง
1 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
2 สนาม
4 หลัง
1 ชุด
1 หลัง
2 ชุด
6 หลัง

จํานวน 2
จํานวน 24
จํานวน 68
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 1
จํานวน 3

หมายเลข
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
คัน
คัน
คัน
คัน
เครื่อง

สภาพแวดล้อมและชุมชน
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทชานเมืองมีความเป็นอยู่เป็นกลุ่มๆ หลากหลาย
วัฒนธรรมหลายภาษา ได้แก่ เขมร ลาว ไทย เป็นหมู่บา้ น การปกครองขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนตําบลพระครู มี
ประชากรประมาณ 6,910 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลพระครู วัด อาชีพ
หลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม เนื่องจาก สภาพพื้นทีเ่ หมาะสม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญบั้งไฟ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ประกอบอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ) 94 % นับถือศาสนา (คิดเป็นร้อยละ) 100 % ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 18,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
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โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน
ส่วนใหญ่ชุมชนหรือผู้ปกครองมีอาชีพด้านการเกษตร ทํานา ทําไร่ ไม่มีเวลาเพียงพอ จึงทําให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีข้อจํากัดและขาดความต่อเนื่อง ต้องติดต่อผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นําชุมชน และ
ผู้ปกครองเครือข่าย นอกจากนั้นสภาพผู้เรียนที่มีสภาพความเป็นอยู่ในระดับที่ยากจน และอยู่ในชุมชนที่ห่างไกลจาก
โรงเรียนพอสมควร ต้องกําหนดเวลาเดินทางตามรถรับ-ส่ง ทําให้ขาดโอกาสที่จะใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นโรงเรียน
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และต้องช่วยเหลือผู้ปกครองหารายได้เพิ่มเติมด้วย
ขนาดของสถานศึกษา – แผนชัน้ เรียน ในปีการศึกษา 2554
- โรงเรียนพระครูพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง แบบสหศึกษา นักเรียนไป – กลับ
- เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด 26 ห้องเรียน
- มีแผนชั้นเรียนเป็น 5 / 5 / 5 - 3 / 4 / 4
- ในปีการศึกษา 1/2557 มีนักเรียนทั้งหมด 872 คน
18 : 1
- สัดส่วนของนักเรียน : ครู
- สัดส่วนของนักเรียน : ห้อง 34 : 1
- ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย 23 ชั่วโมง /สัปดาห์
หลักสูตรและการใช้หลักสูตร ดังนี้
ม.ต้น
ม. 1 , ม. 2 และ ม.3 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ม. ปลาย
ม. 4 , ม.5 และ ม. 6 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก (ปี 2548)
โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รอบแรก เมื่อวันที่ 11 ถึง 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ ําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
และกีฬา
มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ 24 ครูคุณวุฒ/ิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานด้านผูบ้ ริหาร
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหาร
งานอย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การศึกษา
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้

ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกภายนอกรอบแรก คือ ได้รบั รับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก
- ด้านผูบ้ ริหาร
1. สร้างระบบกลไกด้านความสัมพันธ์ชุมชนเพื่อความมั่นคงยั่งยืน
2. จัดหลักสูตรท้องถิ่นให้หลากหลายและสัมพันธ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ด้านครู
ควรจัดระบบการนิเทศภายใน (นิเทศกันเอง) แบบกัลยาณมิตร พร้อมทั้งพัฒนาการบันทึก
หลังสอนแบบวิเคราะห์การสอนของตนเอง เพื่อนําผลมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
- ด้านนักเรียน
จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านมากขึ้น และปรับเวลาพักให้ผู้เรียนมีโอกาสใน
การศึกษา แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการคิดได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 ที่พบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรมีคณ
ุ ภาพอยู่ใน
ระดับปรับปรุงนั้น โรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับครูในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ทําให้ทราบว่า
นักเรียนเกิดความเครียดในเรือ่ งการเรียน เนื่องจากมีการบ้านมากไม่มีเวลาทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว การเรียนไม่สนุกเพราะ
ครูเร่งสอน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงวางแผนที่จะจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผเู้ รียนรักการอ่านโดยจัดทําโครงการตะกร้าความรู้สัญจร
2. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากสภาพจริงโดยมีการประเมินคะแนนจากครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในช่วงเวลาพักกลางวันโดยให้แต่ระดับชั้น
4. จัดทํากิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง (ปี 2552)
โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา รอบสอง เมื่อวันที่ 18 ,19 และ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2552 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
มาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสยั สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรีและกีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน์
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ ําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านครู
มาตรฐานที่ 8 ครูคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
ด้านผูบ้ ริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและความสามารถในการบริหาร
จัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจรเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง
พอใช้

ดี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกภายนอกรอบสอง คือ ได้รบั รับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง
(1.) ด้านผูบ้ ริหาร ควรกํากับติดตามและประเมินผล การดําเนินการตามแผนและโครงการอย่างต่อเนื่อง สร้าง
ความเข้าใจ ความร่วมมือความเห็นพ้องในการนํานโยบายและวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นทีม พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ห้องสมุดควรจัดทําห้องสมุดให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีหลักคิดว่าหัวใจของแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา คือ ห้องสมุด การบริการใช้อินเทอร์เนตควรบริการให้
ทั่วถึง มีจํานวนเพียงพอ ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้นควรส่งเสริมให้ครูเตรียมการสอนอย่าง
เป็นระบบในรายวิชาที่สอนโดยให้ความสําคัญ และอํานวยความสะดวกให้ครูสามารถเตรียมการสอนที่มีคุณภาพ หาก
สถานศึกษาต้องการความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต้องให้ความสําคัญกับการเตรียมการสอนของครู การจัดทํา
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นควรดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการระดับสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้นําชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ประสบการณ์หลากหลาย ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณา
จัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดไว้ควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาและสถานศึกษา
ควรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ้น สถานศึกษามีครูซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ควรเข้าไปช่วยเหลือชุมชนใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(2.) ด้านครู ครูควรเตรียมการสอนอย่างเป็นระบบทุกรายวิชาที่สอนเพราะครูที่สอนดีมักเป็นครูที่เตรียมการสอนที่
ดีมาก่อนการสอน ตรงข้ามกับครูที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนมักเป็นครูที่ไม่ได้เตรียมการสอน เช่น ครูที่ไม่มี
แผนการจัดการเรียนรู้หรือใช้แผนการจัดการเรียนรู้สําเร็จรูปของสํานักพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ได้มีการปรับแก้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาที่ต้องการความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการ
เตรียมการสอนของครู ครูควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนรู้ (Facilitators) คือเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ลดการบอกความรู้ให้เหลือน้อยลง จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้หรือสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูจัดกิจกรรมสถานการณ์ หรือใช้ใบงานกําหนดให้ผ้เู รียนหาความรู้หรือสรุปความรู้ เช่น แสวงหา
และสืบค้นความรู้จากห้องสมุด จากอินเทอร์เนต เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การทดลอง ใช้ผังความคิด (Mind Maps) การ
อภิปรายกลุ่ม แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเรียนรู้การทําโครงงาน (Project based Learning) สัมภาษณ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นแสวงหา
และสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(3.) ด้านนักเรียน ผู้เรียนควรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเพิ่มมากขึ้น เช่น กิจกรรมชุมนุม กิจกรรม
ทุกกิจกรรมที่สถานศึกษาจัด ควรมีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ การส่งผลงานศิลปะของผู้เรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับกลุ่ม
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะการสังเกต สํารวจ การจําแนกความแตกต่าง
การตั้งคําถาม การจัดลําดับ การรวบรวมข้อมูลการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การตีความ การแปลความ การเชื่อมโยง
ข้อมูล การใช้เหตุผลและทักษะการสรุปความ ผู้เรียนควรได้รับการฝึกให้เรียนรู้โดยใช้ผังความคิด (Mind Maps) ฝึกบันทึก
การเรียนรู้ บันทึกข้อสงสัยบันทึกความรู้สึกส่วนตัว ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา ผลการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยการสอนปรับพื้นฐาน
การสอนซ่อมเสริม การจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนจากท่องจํามาเป็น
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ิให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนควร
ได้รับการฝึกให้สร้างความรู้หรือสรุปความรู้ด้วยตนเอง โดยการแสวงหาหรือสืบค้นความรู้จากห้องสมุด อินเทอร์เนต หรือ
แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
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การนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ โรงเรียนได้นําไปสู่การปฏิบัติในรูปของโรงการ กิจกรรม และงาน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการด้านศิลปะ
2. โครงการทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนากระบวนการ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และจิตนาการ
4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. โครงการเพิ่มแหล่งเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา
6. โครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้
7. โครงการกํากับติดตามการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. โครงการอบรมสัมมนาการเทคนิควิธีการสร้างองค์ความรู้ที่ลากหลาย
9. โครงการอบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและบุคลากร
10. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านโดยจัดทําโครงการตะกร้าความรู้สัญจร
11. กิจกรรมประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากสภาพจริงโดยประเมินคะแนนจากครูผสู้ อนและครูทปี่ รึกษา
12. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในช่วงเวลาพักกลางวันโดยให้แต่ระดับชั้น
13. จัดทํากิจกรรมให้นักเรียนได้มรี ่วมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
14. โครงการกํากับติดตามดูแลและประเมินผลโครงการกิจกรรม
15. โครงการจัดทําสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
16. โครงการสายสัมพันธ์กับชุมชน
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (ปี 2556)

โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ เดือน
ธันวาคม พ.ศ ๒๕๕๖ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐาน
เป็นตารางดังต่อไปนี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน (๕ ตัวบ่งชี้หลัก)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง (๔ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน (๔ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผู้เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (๒ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (๒๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๘ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ (กลุ่มสาระ
ละ ๒.๕ คะแนน เป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ ๒ คะแนน
คะแนนพัฒนาการ ๐.๕ คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ประสิทธิผลการดําเนินการของสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา (๕ คะแนน)
ข้อที่ ๑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อที่ ๒ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑ คะแนน)
ข้อที่ ๓ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม (๒ คะแนน)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
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ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ปรับปรุง

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด (๕ คะแนน)
๑. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ (๒ คะแนน) ใช้คะแนนของผลการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ๑ ปี
๑. เกณฑ์การพิจารณาพัฒนาการ (๒.๕ คะแนน) ใช้คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒ ตัวบ่งชี้หลัก) (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา (๕ คะแนน)
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ( ๒ ตัวบ่งชี้หลัก) (๑๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา (๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา (๕ คะแนน)

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย ๘๔.๗๓ ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ดี

ดีมาก

3
3
3
3
3
3
3
รับรอง

ไม่รับรอง

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รอบสาม
จุ ดเด่ น จุ ดที่ ควรพั ฒนา และข้ อแสนอแนะจากการติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา โดย
สถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด
จุดเด่น
๑) ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขลักษณะนิสัย สุขภาพกายแลสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรีย์ทางด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีจิตสาธารณะและมีความ
ตระหนัก เห็นความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒) ครู มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามสามารถตรงกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๓) ผู้บริหารมีภาวะผู้นําเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานและบุคคลในชุมชน
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จุดควรพัฒนา
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความรู้มีทักษะที่จําเป็นในการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทักษะการใช้
ICT และทักษะการแก้ปัญหา
๒) ครูควรได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอและการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง
๓) ผู้บริหารควรส่งเสริมครูให้มีการวิจัยแก้ปัญหา พัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะควรสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้วยกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นการปฏิบัติ เช่น โครงงานการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน จัดกิจกรรมวันวิชาการเป็นต้น
๒) ครูควรได้รับการพัฒนาด้วยการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอนด้าน
ต่าง ๆ เป็นต้น
๓) ผู้บริหารควรใช้เทคโนโลยีจัดทําสารสนเทศในการบริหาร ทันต่อการใช้งานและสามารถตรวจสอบได้
รวดเร็ว
สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญดีอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรนําผลประเมินครูเกี่ยวกับการ
พัฒนาในวิชาที่สอน แผนการจัดการเรียนรู้ของครู การจัดการเรียนการสอนแบบวัด แบบทดสอบของครูไปพัฒนาครูแต่ละ
คนอย่างเป็ นระบบ โดยสนับสนุนส่งเสริมให้ มีความรู้ความเข้ารับการฝึกอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน อย่าง
สม่ําเสมอ และควรพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเข้าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาศึกษา
วิเคราะห์เป็นรายบุคคลเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงจัดการเรียนรู้ และสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีความประพฤติปฏิบัติดีตามวัฒนธรรมไทย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัว มีการออม
ทรัพย์โดยฝากเงินไว้กับธนาคารโรงเรียน ช่วยครูทํางาน ทําความสะอาดห้องเรียน ร่วมกิจกรรมวันสําคัญที่สถานศึกษาจัด
ด้วยความขยันขันแข็ง ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน ไม่มาสายและไม่ออกจากการศึกษากลางคันเนื่องจากความประพฤติ มี
ปัญหาด้านการปกครองน้อยมาก มีความสุภาพ นอบน้อม มีน้ําใจ โอบอ้อมอารี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ช่วยบํารุงดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของ
สถานศึ ก ษา ประหยั ด รั ก ชาติ ศาสนา กษั ต ริ ย์ แ ละความเป็ น ไทย ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
๒. สถานศึกษาทําการพัฒนาผลการพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษา
๓. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
จัดระบบบริหารให้มีความคล่องตัว เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีพัฒนาการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บริหาร
บุ ค คลและการบริ หารทั่ วไป คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมีก ารดํา เนินงานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ร่ ว มกันจั ด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม
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๔. สถานศึ ก ษาพั ฒ นาจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาตามโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง เป็นผลให้นักเรียนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มั่นคง
และยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนมีการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษายังไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้จากการอ่าน การ
ค้นคว้า การรายงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยเกินไป
๒. สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ โดยการฝึกปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจําแนกแจกแจงองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ การ
จัดลําดับและเปรียบเทียบเทียบข้อมูล การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมีเหตุมีผล การคิดนอกกรอบการคิดแบบเหรียญสอง
ด้าน การสร้างผลงานเขียน งานศิลปะ งานสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น แบบฝึก โครงงาน สรุปหรือรายงานจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
การเขียนเรื่องสั้น เขียนเรียงความ การเขียนกระทู้ธรรม การวาดภาพตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
โรงเรียนพระครูพิทยาคม ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งบริบทในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแยกออกเป็นจุด
แข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค(Threats) ของโรงเรียนพระครูพิทยาคม ดังนี้
ปัจจัยภายนอก

้ด้านสังคมวัฒนธรรม
ด้านเทคโนโลยี
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองและกฎหมาย

น้ําหนัก
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนจริง
คะแนน
(คะแนน
สรุป
เต็มคือ 1) โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค
(1-5) (1-5) (+)
(-)

0.29
0.23
0.25
0.23

2.21
1.70
1.69
2.58

สรุปปัจจัยภายนอก

-0.88
-1.83
-1.77
-0.53

0.64
0.39
0.42
0.59

-0.25
-0.42
-0.44
-0.12

0.39
-0.03
-0.02
0.47

0.81

ที่

ปัจจัยภายใน

1
2
3
4
5
6

ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร
ด้านผลผลิตและการบริการ
ด้านบุคลากร
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
ด้านวัสดุอุปกรณ์
ด้านการบริหารจัดการ

น้ําหนัก
ค่าคะแนน
ค่าคะแนนจริง
คะแนน
สรุป
(คะแนน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน
เต็มคือ 1) (1-5) (1-5) (+)
(-)

0.14
0.20
0.22
0.10
0.19
0.15

0.59
1.34
1.55
1.78
1.07
0.78

-3.03
-2.11
-2.22
-1.67
-2.61
-1.93

สรุปปัจจัยภายใน

0.08
0.27
0.34
0.18
0.20
0.12

-0.42
-0.42
-0.49
-0.17
-0.49
-0.29

-0.34
-0.15
25
-0.15
0.01
-0.29
-0.17
-1.10
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กราฟสถานภาพของโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
โอกาส
O
เอื้อและแข็ง

เอื้อแต่อ่อน
2.58

S
จุดแข็ง

1.78

0.81
-1.10

-3.03

W

จุดอ่อน

-1.83

ไม่เอื้อและอ่อน

ไม่เอื้อแต่แข็ง
T
อุปสรรค

จากกราฟ แสดงว่าสถานภาพของโรงเรียนพระครูพิทยาคม ตําแหน่งไข่แดงอยูใ่ นตําแหน่ง เครื่องหมายคําถาม
(Question mask) หมายความว่า โรงเรียนมีสมรรถนะภายในของโรงเรียนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขจุดอ่อนภายในโรงเรียน
ในขณะที่สภาพภายนอกที่เอื้อต่อการดําเนินกิจการของโรงเรียน จําเป็นจะต้องกําหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เพื่อ
สร้างโอกาสในการขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบในอนาคต
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ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่สาม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)
โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม อําเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน
7. ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนทุกคนจบการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2. นักเรียนมีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอัตราส่วนร้อยละ 60:40
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล อย่างน้อย 1 ภาษา
5. บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารงานเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาของท้องถิ่น
8. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. โรงเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์ : Strategy (ระดับองค์กร)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นําความรูต้ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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5. กลยุทธ์ (ระดับแผนงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับโครงสร้างระบบการบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูประบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน
ให้ตรงตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นําความรู้ และคุณลักษณะอันพึงสงค์
กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษา ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามที่สถานศึกษากําหนด
และตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมให้นกั เรียนสามารถ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 16 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
กลยุทธ์ที่ 19 แก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 20 สร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 21 ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 23 ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เร่งรัดพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 24 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 25 ส่งเสริมการบริการสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 26 ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 27 ปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียน ตระหนักและ เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 28 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการดําเนินงานกรอบแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม ประจําปีงบประมาณ 2556
ตาราง แสดงกรอบแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระครูพิทยาคม ประจําปีงบประมาณ 2556
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบ ปรับโครงสร้างระบบการ
โรงเรียนมีโครงสร้างระบบการบริหารงาน ระบบการบริหารงานโดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการให้มี
บริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 80
ประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีระบบการประเมินประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิรูประบบการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ ปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ
ศึกษา อย่างต่อเนื่อง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
80
อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายในสถานศึกษา
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ภายในสถานศึกษา คลอบคลุมทุก
มาตรฐาน และตัวชี้วัด
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณ
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
และพัสดุในการจัดการเรียนการสอนให้ตรง และพัสดุในการจัดการเรียนการสอน
งบประมาณ และพัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม ตามแผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาลบริหาร ให้ทั่วถึง
แผน โดยใช้หลักธรรมมาภิบาล จัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
2. ยกระดับคุณภาพครูและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน พัฒนาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาให้มศี ักยภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 85
วิชาชีพ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
ศึกษาให้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
พัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความ การพัฒนาให้มคี ุณธรรมจริยธรรม
และมีความศรัทธาในวิชาชีพ
ศรัทธาในวิชาชีพ
และมีความศรัทธาในวิชาชีพ ร้อยละ
85
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กลยุทธ์ระดับแผนงาน
สร้างและพัฒนา ระบบเครือข่าย
การพัฒนาบุคลากรให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญ
กําลังใจบุคลากร
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึด สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน
คุณธรรมนําความรู้ตามปรัชญา ได้รับการศึกษา ตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ และศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง
ต่อในระดับสูงขึ้น
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหลัก ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับชาติ

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
โรงเรียนมีระบบเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากรให้มหี รือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ขวัญกําลังใจ
นักเรียนได้รับการศึกษา ตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลัก มี
คุณภาพมาตรฐานระดับชาติ

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
มีระบบเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น เป็น
รูปธรรม
บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
สร้างขวัญกําลังใจ ร้อยละ 95
นักเรียนได้รับการศึกษา ตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ และศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น ร้อยละ 95

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาหลัก มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับชาติสูงขึ้น ร้อยละ 8 ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามที่ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ตามที่สถานศึกษากําหนดและตาม
อันพึงประสงค์ ตามที่สถานศึกษา สถานศึกษากําหนดและตามเกณฑ์
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ
กําหนดและตามเกณฑ์มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา
85
การศึกษา
นักเรียนมีความสามารถ แสวงหา
นักเรียนมีความสามารถ แสวงหาความรู้
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างถูก
สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม
แหล่งเรียนรู้ สือ่ เทคโนโลยี
วิธีและเหมาะสม ร้อยละ 80
สารสนเทศได้อย่างถูกวิธีและ
เหมาะสม
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบการ ครู และบุคลากรใช้ระบบการดูแล
ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรใช้
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและ ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องร้อยละ 90
ต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี
ส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ ให้มคี ุณภาพโดย
ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการอ่าน
การเขียน การคิดวิเคราะห์
และทักษะการเรียนรู้

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
มีกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตาม มีกระบวนการเรียนรู้อย่าง
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
หลากหลาย ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ร้อยละ 80
มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้ ให้มีคณ
ุ ภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ การเรียนรู้ ให้มีคุณภาพโดยยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ร้อยละ 70
ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
กีฬา
ดนตรี กีฬา ร้อยละ 70
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 75

มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและ
อ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และทักษะ พัฒนาการอ่าน การเขียน การคิด
การเรียนรู้
วิเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ ที่มี
ประสิทธิภาพ
สร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหา มีระบบภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหา
มีระบบภูมิคุ้มกัน และแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน
พฤติกรรมนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
ประสานความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
เกี่ยวข้อง มีการประสานความสัมพันธ์
คณะกรรมการสถานศึกษา
พื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ร่วมมือ อย่างต่อเนื่อง
ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่
การประสานความสัมพันธ์ ร่วมมือ
เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
ของเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่
พื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
เกี่ยวข้อง มีบทบาทและมีส่วนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
บทบาทและมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง
พื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ระดับแผนงาน
ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ให้เอื้อต่อการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมการบริการสุขภาพของ
นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้มีความพร้อมต่อการ
เรียน
ปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียน
ตระหนักและ เห็นความสําคัญใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ถูก
สุขลักษณะ และเพียงพอ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
มีทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ
มีทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา อย่างเพียงพอและมี
คุณภาพ

มีแหล่งเรียนรูท้ ี่มีคุณภาพภายในสถานศึกษา มีแหล่งเรียนรูท้ ี่มีคุณภาพภายใน
ให้เอื้อต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ 75
นักเรียนและบุคลากรมีสขุ ภาพจิตและ
นักเรียนและบุคลากรมีสขุ ภาพจิต
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
และสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร้อยละ
90
มีอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมต่อการเรียน มีอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมต่อ
การเรียน ร้อยละ 90
นักเรียนมีจิตสํานึก ตระหนักและ เห็น
ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

นักเรียนมีจิตสํานึก ตระหนักและ
เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเป็น
รูปธรรม
มีระบบสาธารณูปโภคให้ถูกสุขลักษณะ และ มีระบบสาธารณูปโภคให้ถูก
เพียงพอ อย่างมีประสิทธิภาพ
สุขลักษณะ และเพียงพอ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 80
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การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตาราง แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
๑. การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
๒. จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปี

๓. พัฒนาระบบ
การเงินและการบัญชี

๔. ประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและวัสดุการดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน
๑. เพื่อกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับงาน/
โครงการของแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
๒. เพื่อเสนอขอความเห็นชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
๓. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. เพื่อติดตามตรวจสอบการบริหารงานด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
๒.เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุ
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารแบบ SBM ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ให้การบริหารจัดการภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
สนอง
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
มาตรฐานการศึกษาของ
ของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัสดุ
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒
การดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ของโรงเรียน
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ร้อยละ ๙๐ ของ
โครงการทั้งหมด

๑. มีเอกสารหลักฐานทางการเงินบัญชีและพัสดุครบถ้วน
ถูกต้อง
๒. หลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบ

โรงเรียนมีระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตาม
เกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๑๒.๑-๑๒.๓
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กลยุทธ์ที่ ๒ : ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาราง แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. พัฒนาบุคลากร

๒. ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓. กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

วัตถุประสงค์
๑. บุคลากรครูมีสมรรถนะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบจนเกิดผลสําเร็จ มีวาม
ก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางาน
๓. เพื่อให้มีการค้นคว้าหาวิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
๑. บุคลากรครูมีสมรรถนะในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบจนเกิดผลสําเร็จ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางาน
๓. เพื่อให้มีการค้นคว้าหาวิธีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
๑. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรในโรงเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๗.๑-๗.๙

๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

มฐ.๗.๑-๗.๙

๑.บุคลากรร้อยละ ๘๐มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.บุคลากรร้อยละ ๘๐เห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๔. บุคลากรในโรงเรียนนําความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ๓.บุคลากรร้อยละ ๘๐นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. บุคลากรร้อยละ ๘๐นําความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้
วัตถุประสงค์

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้

กลยุทธ์ที่ ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดคุณธรรม นําความรูต้ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตาราง แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. พัฒนางานกลุ่ม
บริหารวิชาการ

๒. พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
๒. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ
๓. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา
๑. เพื่อจัดให้มอี ุปกรณ์สื่อการการสอนตามหลักสูตร
๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสตร์
๓. เพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์
๔. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
นักเรียนโรงเรียน
พระครูพิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

นักเรียนร้อยละ๘๐
มีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
๓. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทาง ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆทั้งใน
มฐ.๕.๑-๕.๔
การเรียนรู้ศิลปะ
ศิลปะ
โรงเรียนและชุมชน
๒. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการแสดง
มฐ.๕.๑-๕.๔
๔. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อรําลึกถึงกวีเอกของไทย
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐
การเรียนรู้ภาษาไทย ๒. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย
เข้าร่วมกิจกรรม
๓. เพื่อให้นักเรียนรักการอ่านและสามารถอ่านออก
๒. นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
เขียน
๓. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ ๘๐
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น
๕. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มฐ.๕.๑-๕.๔
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักระบบประชาธิปไตยและการ
ศาสนาและวัฒนธรรม เลือกตั้ง
เลือกตั้ง
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐มีคุณธรรมจริยธรรม
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมฯสูงขึ้น
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากสถานที่จริง ๔. มีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
มฐ.๕.๑-๕.๔
๖. พัฒนากลุ่มสาระ
๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
๑. นักเรียนร้อยละ๗๐สามารถจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียนการสอน
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบ
๓. มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์
โครงงาน
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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โครงการ/กิจกรรม
๗. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
๘. พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน/วัดผลและ
GPA

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

๑. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานข้อมูล GPA และ
การส่งต่อข้อมูลระหว่างช่วงชั้นสถานศึกษาและการ
คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อรายงานฐานข้อมูลด้านทะเบียนประวัตินักเรียน
๓. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการรักษาข้อมูล
ของหลักฐานการศึกษา
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๑. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ห้องสมุด
๒. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน
๓. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มคี ุณภาพและมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
๑๐. พัฒนาการเรียน ๑. เพื่อให้ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตสื่อการเรียนการ
การสอนวิชา
สอน
คอมพิวเตอร์
๒. เพื่อจัดแสดงและจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ๗๕
๒. นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๗๕
๓. นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ
นําเสนอด้วยวิธีต่างๆ
๑. โรงเรียนส่งข้อมูลและรายงานข้อมูลไปยัง สพม.๓๒
ได้ถูกต้องทันตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. เอกสารหลักฐานงานทะเบียนถูกต้องสมบูรณ์เป็น
ระเบียบสามารถตรวจสอบได้

๑. สถิติในการใช้ห้องสมุด
๒. ความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด
๓. มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๕.๑-๕.๔

มฐ.๑๑.๑-๑๑.๓

มฐ.๕.๑-๕.๑

44
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๑. พัฒนากลุ่มสาระ ๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการ
สุขศึกษาและพลศึกษา เรียนการสอน
สุขศึกษาและพลศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
๓. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๔. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
๑๒. วันสําคัญ
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสําคัญของวัน
สําคัญทางพุทธศาสนา
๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา
๑๓. การแข่งขันกีฬา ๑. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
ภายในต้านภัยยาเสพ ๒. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ติด
๓. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๔. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
๑๔. งานอนามัย
๑. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลตนเองและออก
โรงเรียน
กําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๒. เพื่อให้นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนสุขศึกษาและ
พลศึกษา
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๕.๑-๕.๑

นักเรียนร้อยละ๙๐เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา

มฐ.๒.๑-๒.๔

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี

มฐ.๑.๑-๑.๔

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสขุ นิสัยในการดูแลตนเองและ
ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีน้ําหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง

มฐ.๑.๑-๑.๔
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เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐
มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้อื่น
๑๕. ปฐมนิเทศ
๑. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบนโยบาย ๑. ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ ๘๐ได้รับทราบนโยบาย
มฐ.๒.๑-๒.๔
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และแนวทางการเรียนการสอนในระดับชั้นชั้น
และแนวทางการเรียนการสอนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษา
และ ม.๔
มัธยมศึกษาปีที่๑และ๔
ปีที่๑และ๔
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบและปฏิบัติ ๒. ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ๘๐รับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกําหนดให้
ตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียนกําหนดให้
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน ชุมชน
๓. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดโครงการร้อย
และโรงเรียน
ละ ๘๐
๑๖. ปัจฉิมนิเทศ
๑. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน
มฐ.๒.๑-๒.๔
นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนที่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ สามารถนําความรู้
และ ม.๖
สําเร็จการศึกษา
และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จ
ต่อและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับ
นักเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน
๖. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั เรียนรุ่นต่อไป
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
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โครงการ/กิจกรรม
๑๗. เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๒.เพื่อฝึกระเบียบวินัยและความอดทน
๓.เพื่อสร้างลักษณะนิสัยใน
การบําเพ็ญประโยชน์
๑๘. กิจกรรมแนะแนว ๑. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และ ๖ เข้ามาศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาความรู้ไปสู่การศึกษาในระดับที่สงู ขึ้น
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ให้แก่โรงเรียนใน
เขตพื้นทีบริการได้รับทราบ
๓. เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔
ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนพระครูพิทยาคมต่อไปใน
อนาคต
๑๙. พัฒนาระบบดู
และช่วยเหลือนักเรียน ๑. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครองและชุมชนใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. นักเรียนที่มปี ัญหาได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็ม
กําลังความสามารถ

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๒.นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
เพิ่มจํานวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ที่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
โรงเรียนพระครูพิทยาคมต่อไปในอนาคต

๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
๒. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๒.๑-๒.๔

มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒

มฐ.๒.๑-๒.๔
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โครงการ/กิจกรรม
๒๐. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม
๒. สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
๓. สามารถแนะนําและสืบทอดวัฒนธรรมได้

๒๑. โครงการค่ายสภา ๑. นักเรียนได้เข้าร่วมค่ายสภานักเรียนที่ส่งเสริม
นักเรียนดี วิถคี วาม
คุณธรรมจริยธรรม
เป็นไทย
๒. สภานักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
๒๒. โครงการส่งเสริม
พัฒนาวินัยนักเรียน

๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยนักเรียน
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าในกิจกรรมการพัฒนาวินัย
นักเรียน
๓. นักเรียนมีวนิ ัยดีขึ้น

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
สนองมาตรฐานการศึกษาของ
ของโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒ มฐ. ๑๕.๑
๑. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ
๘๐
– ๑๕.๒
๒. สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ร้อยละ ๘๐
๓. สามารถแนะนําและสืบทอดวัฒนธรรมได้ ร้อยละ ๘๐
๑. นักเรียนได้เข้าร่วมค่ายสภานักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรม มฐ. ๑๔.๑ – ๑๔.๒
จริยธรรม
มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒
๒. สภานักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ร้อยละ ๘๐
๑.นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยนักเรียน ร้อยละ ๘๐
๒.นักเรียนเห็นคุณค่าในกิจกรรมการพัฒนาวินัยนักเรียน
ร้อยละ๘๐
๓.นักเรียนมีวินัยดีข้นึ ร้อยละ ๘๐

มฐ. ๑๕.๑ – ๑๕.๒
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กลยุทธ์ที่ ๔ : สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตาราง แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑. ประชุม
เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. พระครูสัมพันธ์
ชุมชน

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันประชุมเพื่อ
หาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๙.๑-๙.๓

มฐ.๑๐.๑-๑๐.๖
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กลยุทธ์ที่ ๕ : พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการพัฒนาคุณภาพกากรศึกษา
ตาราง แสดงการดําเนินตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑. งานสาธารณูปโภค
๒. พัฒนาอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชําระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน
๒. เพื่อร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด
๑. เพื่อบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๒. เพื่อบํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพมั่นคง
ปลอดภัยเหมาะสมพร้อมใช้ประโยชน์

เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
๑. ชําระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนตรงตามเวลา
๒. อัตราการใช้พลังงานลดลง
๑. บุคลากรในสถานศึกษาใช้อาคารสถานศึกษาอย่าง
คุ้มค่า
๒. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความมั่นคง
ปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี)้
มฐ.๑๓.๑-๑๓.๒
มฐ.๑๓.๑.๑-๑๑.๓
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ตาราง แสดงงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสําเร็จ
ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม
๑. พัฒนางานฝ่ายบริหาร
วิชาการ
ที่

๒. พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์

๓. พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
๒. เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระฯ
๓. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๑. เพื่อจัดให้มอี ุปกรณ์สื่อการการสอน
ตามหลักสูตร
๒. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อรายวิชา
คณิตศาสตร์
๓. เพื่อเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์
๔. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
๑. เพื่อรําลึกถึงกวีเอกของไทย
๒. เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย
๓. เพื่อให้นักเรียนรักการอ่านและ
สามารถอ่านออกเขียน

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. การเตรียมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ
๒. การพัฒนาห้องสํานักงานฝ่ายบริหารวิชาการ
๓. เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนและ
หน่วยงานต่างๆ
๔. การจัดทําเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. ร้อยละ ๘๐ ของความสําเร็จในการแข่งขัน
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

๑. จัดหาสื่อการเรียนคณิตศาสตร์
๒. กิจกรรมพีต่ ิวน้อง เพื่อนสอนเพื่อน
๓. กิจกรรมแข่งขันเลขคณิตคิดเร็ว
๔. กิจกรรมแข่งขันเกมเอแม็ท
๕. กิจกรรมแข่งขันเกม ๒๔

๑. นักเรียนร้อยละ๘๐
มีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น

๑. กิจกรรมวันสุนทรภู่
๒. กิจกรรมวันอนุรักษ์ภาษาไทย
๓. จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
๔. ส่งเสริมรักการอ่าน

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม
๒. นักเรียนใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๓. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ ๘๐
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น
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ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม
๔. พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ
ที่

๕. พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

๖. พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางศิลปะ
๒. นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการ
แสดง
๑. เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักระบบ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการ
สอน
๔. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้
จากสถานที่จริง
๕. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. นํานักเรียนเข้าร่วมแสดงในกิจกรมต่างๆทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน
๒. จัดหาอุปกรณ์ในการแสดง

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงต่างๆ
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน

๑. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน
๒. กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
๓. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม
๔. ปรับปรุงห้องจริยธรรม
๕. จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน

๑. นักเรียนร้อยละ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมฯสูงขึ้น
๔. มีสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

๑. จัดหาสารเคมีและสื่ออุปกรณ์การเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
๒. จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์
๓. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

๑. นักเรียนร้อยละ๗๐สามารถจัดทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐เข้าร่วมกิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
๓. มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์
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ชื่องาน/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๗. พัฒนากลุ่มสาระการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสื่อและการจัด
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ที่

๘. พัฒนาระบบงาน
ทะเบียน/วัดผลและ
GPA

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. จัดหาสื่ออุปกรณ์
การเรียน
๒. กิจกรรมวันคริสต์มาส

๑. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล จัดหาเอกสารหลักฐานการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รายงานข้อมูล
GPA และการส่งต่อข้อมูลระหว่างช่วง
ชั้นสถานศึกษาและการคัดเลือก
นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็น
ระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อรายงานฐานข้อมูลด้านทะเบียน
ประวัตินักเรียน
๓. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการรักษาข้อมูลของหลักฐาน
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ร้อยละ๗๕
๒. นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติ
เฉลี่ยตามเกณฑ์ร้อยละ๗๕
๓. นักเรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด
เขียน หรือนําเสนอด้วยวิธีต่างๆ
๑. โรงเรียนส่งข้อมูลและรายงานข้อมูลไปยัง
สพม.๓๒ ได้ถกู ต้องทันตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. เอกสารหลักฐานงานทะเบียนถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นระเบียบสามารถตรวจสอบได้

ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด
ที่

๑๐. พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์

๑๑. วันสําคัญ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
๒. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียน
๓. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มคี ุณภาพ
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก
ในกิจกรรมที่งานห้องสมุดจัดขึ้น
๑. เพื่อให้ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตสื่อ
การเรียนการสอน
๒. เพื่อจัดแสดงและจัดเก็บสื่อ
การเรียนการสอน
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็น
ความสําคัญของวันสําคัญ
๒. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องใน
วันสําคัญทางพุทธศาสนา
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วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. จัดหาหนังสือ ตําราเรียน วารสาร หนังสือพิมพ์
๒. ปรับปรุงห้องสมุด

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. สถิติในการใช้ห้องสมุด
๒. ความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุด
๓. มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. นักเรียนร้อยละ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม

๑. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
๒. ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์

นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน

๑. วันมาฆบูชา
๒. วันวิสาขบูชา
๓. วันอาสาฬหบูชา
๔. วันไหว้ครู
๕. วันแม่แห่งชาติ
๖. วันพ่อแห่งชาติ

นักเรียนร้อยละ๙๐เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญ
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ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม
๑๒. พัฒนากลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ๑. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษา
๒. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
และพลศึกษา
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๓. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
๔. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
๑๓. ประกันคุณภาพภายใน ๑. เพื่อพัฒนาระบบงานประกัน
๑. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระครูพิทยา
คม
คุณภาพภายในของโรงเรียน
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการภายใน
๒. สร้างเครื่องมือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล
๔. สรุปผล
๑๔. การแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ต้านภัยยาเสพติด
๑๕. การแข่งขันกีฬาระหว่าง ๑. เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนเข้า แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
โรงเรียน
ร่วมแข่งขัน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
๓. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนสุข
ศึกษาและพลศึกษา
๒. นักเรียนร้อยละ๙๐
เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

โรงเรียนมีระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียน
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ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม
๑๖. งานอนามัยโรงเรียน
ที่

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล ๑. บันทึกน้ําหนักและส่วนสูง
ตนเองและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ ๒. ทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง กิจกรรมอนามัย
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
๔. เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีสขุ นิสัยใน
การดูแลตนเองและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ําหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
๑๗. การจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สํานักงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนและวัสดุการ และวัสดุการดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ สอนและวัสดุการดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรม
ดําเนินงานสนับสนุนกิจกรรมการเรียน สอน
การเรียนการสอน
การสอน
๑๘. กิจกรรมแนะแนว
๑. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้
๑. ดําเนินการแนะแนววิชาชีพไปสู่การศึกษาในระดับที่ จํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ที่
จะเข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนพระครูพิทยาคม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๓ และ ๖ สูงขึ้น ให้กับนักเรียน
ต่อไปในอนาคต
เข้ามาศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
๒. แนะแนวในให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นทีบริการได้
เพื่อพัฒนาความรู้ไปสู่การศึกษาในระดับ รับทราบ
ที่สูงขึ้น
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ที่

ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม

๑๙. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้น ม.๓ และ ม.
๖

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี่ที่ ๑ และ ๔
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นทีบริการได้
รับทราบ
๑. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของ
การเรียน
๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา
๓. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในความสําเร็จ
๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
งามระหว่างครูกับนักเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
โรงเรียน
๖. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นกั เรียนรุ่น
ต่อไป

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)

๑. ประชุม วางแผน จัดทาโครงการ
๒. เสนอโครงการ ขออนุมัติ
๓. วางแผนรูปแบบดําเนินงาน
๔. ดําเนินงาน
๕. ประเมินผลโครงการ
๖. วิเคราะห์สรุปโครงการ

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)

๑. นักเรียนภูมใิ จในความสําเร็จ
๒. ครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
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โครงการ/กิจกรรม
๒๐. ปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้น ม.๑ และ
ม.๔
ที่

๒๑. เข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี

๒๒. งานสาธารณูปโภค

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับ ๑. ประชุม วางแผน จัดทําโครงการ
ทราบนโยบาย และแนวทางการเรียน ๒. เสนอโครงการ ขออนุมัติ
การสอนในระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. วางแผนรูปแบบดําเนินงาน
๑และ๔
๔. ดําเนินงาน
๒. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน
๕. ประเมินผลโครงการ
รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ วิเคราะห์สรุปโครงการ
ทางโรงเรียนกําหนดให้
๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ า งบ้าน ชุมชน และโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
๑. เพื่อจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
๒. เพื่อฝึกระเบียบวินัยและความ
อดทน
๓. เพื่อสร้างลักษณะนิสัยในการ
บําเพ็ญประโยชน์
๑. เพื่อชําระค่าสาธารณูปโภคของ
ชําระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน
โรงเรียน
๒. เพื่อร่วมรณรงค์การใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ ๘๐ได้รับทราบ
นโยบาย และแนวทางการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และ๔
๒. ผู้ปกครองและนักเรียนร้อยละ๘๐รับทราบ
และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางโรงเรียน
กําหนดให้
๓. ผู้ที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ ในการจัดโครงการ

๑. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี
๒. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี
๑. ชําระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนตรงตาม
เวลา
๒. อัตราการใช้พลังงานลดลง
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โครงการ/กิจกรรม
๒๓. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. เพื่อกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ ๑. ประชุมจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
สําหรับงาน/โครงการของแผนปฏิบัติ ๒. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประจําปีงบประมาณปี ๒๕๕๕
๓. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
๒. เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๓. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕
๒๔. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาค พื้นฐาน
เรียนละ ๑ ครัง้
๒๕. พระครูสัมพันธ์ชุมชน มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่าง
กิจกรรมพระครูสัมพันธ์ชุมชน
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ
ถวายน้ําปาณะ
๒๖. พัฒนาระบบการเงิน
๑. เพื่อติดตามตรวจสอบการบริหารงาน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการเงินและพัสดุ
และการบัญชี
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุให้ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
๒. เพื่อลดความเสี่ยงด้านการบริหาร
การเงิน บัญชีและพัสดุ
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารแบบ
SBM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. มีแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๕ของโรงเรียน
๒. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปี ร้อย
ละ ๙๐ ของโครงการทั้งหมด

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน
ประชุมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ
๑. มีเอกสารหลักฐานทางการเงินบัญชีและพัสดุ
ครบถ้วนถูกต้อง
๒. หลักฐานการจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
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ชื่องาน/
โครงการ/กิจกรรม
๒๗. พัฒนาระบบดูและ
ช่วยเหลือนักเรียน
ที่

๒๘. พัฒนาการบริหาร
งานพัสดุ

๒๙. ซ่อมบํารุงครุภัณฑ์

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
๑. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการ
๒. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ ๑๐๐
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. นักเรียนที่มปี ัญหาได้รับการช่วยเหลือ
๓.นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแด
อย่างเต็มกําลังความสามารถ
ช่วยเหลือร้อยละ ๙๐
๑. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการจัดเก็บเอกสารงานบริหาร ๑. มีวัสดุครุภณ
๑. เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ั ฑ์เพียงพอในการบริหารจัดการ
งบประมาณ
บริหารจัดการงานงบประมาณ
ด้านงบประมาณ
๒. เพื่อให้บริการและอํานวยความ
๒. ปรับปรุงห้องบริหารงบประมาณให้เป็นสัดส่วน
๒. ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจในการให้บริการ
สะดวกในการบริหารจัดการ
เหมาะสม
งบประมาณ
๓. เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอใน
การบริหารจัดการงบประมาณ
๔. เพื่อปรับปรุงห้องสํานักงานบริหาร
งบประมาณให้เป็นสัดส่วนเหมาะสม
๑. เพื่อจัดหาและดําเนินการซ่อมแซม ๑. สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุด
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์ที่ชํารุด
๒. ดําเนินงานซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
๒. เพื่อให้บริการและอํานวยความ
ประสิทธิภาพ
สะดวกในการบริหารจัดการ
๓. เพื่อให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอใน
การบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. ประชุมผู้ปกครอง
๒. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
๓. ดําเนินการคัดกรองนักเรียน
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โครงการ/กิจกรรม
๓๐. พัฒนาบุคลากร
ที่

๓๑. พัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. บุคลากรครูมีสมรรถนะในการทํางาน บุคลากรเข้าร่วมอบรม
เพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ
จนเกิดผลสําเร็จ มีความก้าวหน้าใน
อาชีพ มีขวัญกําลังใจ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการทํางาน
๓. เพื่อให้มีการค้นคว้าหาวิธีการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น
๑.เพื่อบริหารจัดการอาคารสถานที่และ ๑. บํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ให้สวยน่าอยู่มคี วามมั่นคงปลอดภัย
๒.เพื่อบํารุงดูแลและพัฒนาอาคาร
๒. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่เพื่อให้เกิด
สถานที่และสภาพ
ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
แวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมใช้
ประโยชน์
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

๑. บุคลากรในสถานศึกษาใช้อาคารสถานศึกษา
อย่างคุ้มค่า
๒. อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีความ
มั่นคงปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์
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๓๒. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ๑. บุคลากรครูมีสมรรถนะในการ
เรียนรู้
ทํางานเพิ่มมากขึ้น ปฏิบัติภารกิจที่
รับผิดชอบจนเกิดผลสําเร็จ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีขวัญกําลังใจ
๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการทํางาน
๓. เพื่อให้มีการค้นคว้าหาวิธีการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น
๓๓. ค่ายสภานักเรียนดีวิถี ๑.นักเรียนได้เข้าร่วมค่ายสภานักเรียน
ความเป็นไทย
ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒.สภานักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน
๓๔. โครงการส่งเสริม
๑. นักเรียนรู้และเข้าใจหลักคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม
๒. สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
๓. สามารถแนะนําและสืบทอด
วัฒนธรรมได้
ที่

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. ศึกษาดูงานใน/นอกสถานศึกษา
๒. กิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. บุคลากรร้อยละ ๑๐๐ ได้เข้าร่วมศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู

๑. ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
๒. เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

๑. นักเรียนได้เข้าร่วมค่ายสภานักเรียนที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ ๙๐
๒. สภานักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๙๐
๑.นักเรียนรู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรม
ร้อยละ ๘๐
๒. สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ร้อยละ
๘๐
๓. สามารถแนะนําและสืบทอดวัฒนธรรมได้
ร้อยละ ๘๐

๑. ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
๒. เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
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ชื่องาน/
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
๓๕. โครงการส่งเสริมพัฒนา ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัย
วินัยนักเรียน
นักเรียน
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าในกิจกรรมการ
พัฒนาวินัยนักเรียน
๓. นักเรียนมีวนิ ัยดีขึ้น
๓๖. กิจกรรมขับเคลื่อนหลัก ๑. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง
๒. บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรในโรงเรียนนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. บุคลากรในโรงเรียนนําความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชน
ที่

วิธีดําเนินการ
(ย่อๆ)
๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวินัย

๑. ครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครู นักเรียนร่วมจัดนิทรรศการนําเสนองานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ
(จํานวน/ร้อยละ)
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาวินัยนักเรียน
ร้อยละ๘๐
๒. นักเรียนเห็นคุณค่าในกิจกรรมการพัฒนา
วินัยนักเรียนร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีวนิ ัยดีขึ้น ร้อยละ ๘๐
๑. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๘๐
๒. บุคลากรในโรงเรียนเห็นคุณค่าของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ
๘๐
๓. บุคลากรในโรงเรียนนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ ๘๐
๔. บุคลากรในโรงเรียนนําความรู้เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ถ่ายทอดให้กับชุมชนได้ ร้อยละ ๘๐
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551) โรงเรียนพระครูพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษา
พลศึกษา
ทัศนศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์
งานบ้าน
ภาษาอังกฤษ1-2
รวม (พื้นฐาน)
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์
พลศึกษา
ลายไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานประดิษฐ์วัสดุทอ้ งถิน่

ภาษาอังกฤษ
รวม (เพิ่มเติม)

รหัส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นก.
ชม.
ภาคเรียนที่ 1
ท21101 1.5
60
ค21101 1.5
60
ว21101 1.5
60
ส21101 1.0
40

นก.
ชม.
ภาคเรียนที่ 2
ท21102 1.5
60
ค21102 1.5
60
ว21102 1.5
60
ส21104 1.0
40

ส21102
ส21103
พ
21101
พ
21103
ศ21101
ศ21111
ง21101
อ21101

ส21105
ส21106
พ
21102
พ
21104
ศ21102
ศ21112
ง21101
อ21101

0.5
0.5
0.5

20
20
20

0.5

20

0.5
20
0.5
20
1.0
40
1.5
60
11.0 440
ภาคเรียนที่ 1
ท20201 1.0
40
ค21201 1.0
40
ว21201 0.5
20

พ
20201
ศ21207
ง20241
ง20223
อ21201

0.5

20

0.5
1.0
1.0
0.5
2.5

20
40
40
20
100

รหัส

0.5
0.5
0.5

20
20
20

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษา

0.5

20

พลศึกษา

0.5
20
0.5
20
1.0
40
1.5
60
11.0 440
ภาคเรียนที่ 2
ท20202 1.0
40
ค21202 1.0
40
ว21202 0.5
20

ทัศนศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์
งานเกษตร
ภาษาอังกฤษ3-4
รวม (พื้นฐาน)
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
พันธุกรรมกับ
การอยู่รอด

พ
20202
ศ21208
ง21202
ง20224
อ21202

0.5

20

พลศึกษา

0.5
1.0
1.0
0.5
2.5

20
40
40
20
100

ลายไทย
การงานอาชีพฯ
อาหารเพื่อสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ
รวม (เพิ่มเติม)

รหัส

นก.
ภาคเรียนที่ 1
ท22101 1.5
ค22101 1.5
ว22101 1.5
ส22101 1.0
ส22102
ส22103
พ
22101
พ
22103
ศ22101
ศ22111
ง22101
อ22101

ชม.
60
60
60
40

0.5
0.5
0.5

20
20
20

0.5

20

0.5
0.5
1.0
1.5
11.0
ภาคเรียนที่ 1
ท20203 1.0
ค22201 1.0
ว22201 0.5

20
20
40
60
440

พ
20203
ศ22207
ง22201
ง20222
อ21203

0.5

20

1.0
1.0
1.0
0.5
2.5

40
40
40
20
100

40
40
20

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รหัส

นก.
ชม.
ภาคเรียนที่ 2
ท22102 1.5
60
ค22102 1.5
60
ว22102 1.5
60
ส22104 1.0
40
ส22105
ส22106
พ
22102
พ
22104
ศ22102
ศ22112
ง22102
อ22102

0.5
0.5
0.5

20
20
20

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษา

0.5

20

พลศึกษา

พ23103

ทัศนศิลป์
ดนตรี-นาฏศิลป์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภาษาอังกฤษ5-6
รวม (พื้นฐาน)
วิชาเพิ่มเติม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
กฎหมายน่ารู้
พลศึกษา

ศ23101
ศ23111
ง23101
อ23101

ส23203
พ20205

1.0
0.5

40
20

ส23204
พ20206

1.0
0.5

40
20

ศิลปะประดิษฐ์
คอมพิวเตอร์

ศ33215
ง23201

0.5
1.0

20
40

ศ33216
ง23202

0.5
1.0

20
40

ภาษาอังกฤษ
รวม (เพิ่มเติม)

อ21205

0.5
2.5

20
100

อ21206

0.5
2.5

20
100

0.5
20
0.5
20
1.0
40
1.5
60
11.0 440
ภาคเรียนที่ 2
ท20204 1.0
40
ค22202 1.0
40
ว22202 0.5
20

พ
20204
ศ22208
ง22202
ง20225
อ21204

0.5

20

1.0
1.0
1.0
0.5
2.5

40
40
40
20
100

รหัส

นก.
ภาคเรียนที่ 1
ท23101
1.5
ค23101
1.5
ว23101
1.5
ส23101
1.0

ชม.

รหัส

60
60
60
40

นก.
ชม.
ภาคเรียนที่ 2
ท23102
1.5
60
ค23102
1.5
60
ว23102
1.5
60
ส23104
1.0
40

ส23102
ส23103
พ23101

0.5
0.5
0.5

20
20
20

ส23105
ส23106
พ23102

0.5
0.5
0.5

20
20
20

0.5

20

พ23104

0.5

20

0.5
0.5
1.0
1.5
11.0
ภาคเรียนที่ 1
ท20205
1.0
ค23201
1.0
ว23201
0.5

20
20
40
60
440

ศ23102
ศ23112
ง23102
อ23102

40
40
20

0.5
20
0.5
20
1.0
40
1.5
60
11.0 440
ภาคเรียนที่ 2
ท20204
1.0
40
ค23202
1.0
40
ว23202
0.5
20

36
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว
ลส./นน./ยว./ผป.
ชุมนุม..........................

20
20
15

15
20
15

กจ.เพื่อสังคมฯ
รวม (กิจกรรม)
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

5
60
600

10
60
600

รวม นก.-ชั่วโมง/ปี

13.5

13.5

27 หน่วยกิต – 1,200 ชั่วโมง
รวมจํานวนหน่วยกิต – ชั่วโมง / 3 ปี

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมพัฒนา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ผู้เรียน
แนะแนว
20
20 แนะแนว
20
ลส./นน./ยว./ผป.
20
20 ลส./นน./ยว./ผป.
20
ชุมนุม..........................
15
15 ชุมนุม
15
..........................
กจ.เพื่อสังคมฯ
5
5
กจ.เพื่อสังคมฯ
5
รวม (กิจกรรม)
60
60 รวม (กิจกรรม)
60
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง
13.5 600
13.5 600 รวมหน่วยกิต/
13.5 600
13.5
ชั่วโมง
รวม นก.-ชั่วโมง/ปี
27 หน่วยกิต – 1,200 ชั่วโมง
รวม นก.-ชั่วโมง/ปี
27 หน่วยกิต – 1,200 ชั่วโมง
จํานวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิต / จํานวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 21 หน่วยกิต / จํานวนชั่วโมง 3,840 ชั่วโมง

1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 15 หน่วยกิต
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 66 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

20
20
15
5
60
600
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โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์– คณิตฯ
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์
ว31101 ฟิสิกส์
ว31102 เคมี
ว31103 ชีววิทยา
ส31101 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส31102 ประวัติศาสตร์
พ31101 สุขศึกษา
พ31103พลศึกษา
ศ31101 ทัศนศิลป์
ง31101 เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อ31101 ภาษาอังกฤษ
รวม
วิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตร์
ส31201 พระพุทธศาสนา
อ31201 ภาษาอังกฤษ

รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นก. ชม.
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย
1.0 40
ค31102 คณิตศาสตร์
1.5 60
ว31104 โลก ดาราศาสตร์
2.0 80
และอวกาศ
1.5 60
ส31103 สังคม ศาสนาและ
1.5 60
วัฒนธรรม
ส31104 ประวัติศาสตร์
1.0 40
พ31101 สุขศึกษา
1.0 40
พ31103พลศึกษา
0.5 20
ศ31102 ทัศนศิลป์
0.5 20
ง31102 งานบ้าน0.5 20
งานประดิษฐ์
อ31102 ภาษาอังกฤษ
1.0 40
1.0 40
13
520
รวม
วิชาเพิ่มเติม
1.5 60
ค31202 คณิตศาสตร์
0.5 20
ว31201 ฟิสิกส์
0.5 20
ว31221 เคมี
ว31241 ชีววิทยา
อ31202 ภาษาอังกฤษ

2.5
15.5

100
620

รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

นก.

ชม.

1.0
1.5

40
60

1.0

40

1.0
1.0
0.5
0.5
0.5

40
40
20
20
20

1.0
1.0

40
40

9

360

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5

60
60
60
60
20

6.5
15.5

260
620

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์
ส32101 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
พ31101 สุขศึกษา
พ31103พลศึกษา
ศ32121 ดนตรี
ง32101 การเกษตร
อ32101 ภาษาอังกฤษ

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ค32201 คณิตศาสตร์
ว32202 ฟิสิกส์
ว32222 เคมี
ว32242 ชีววิทยา
ส32201 พระพุทธศาสนา
ศ30207ลายไทย
ง32201 คอมพิวเตอร์
อ32203 ภาษาอังกฤษ

รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นก. ชม.
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
1.0 40
ท32102ภาษาไทย
1.5 60
ค32102คณิตศาสตร์
ส32102สังคม ศาสนาและ
1.0 40
วัฒนธรรม
0.5 20
ศ32122ดนตรี
0.5 20
อ32102ภาษาอังกฤษ
0.5 20
1.0 40
1.0 40

7

280

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5

60
60
60
60
20
20
40
20

8.5
15.5

340
620

นก.

ชม.

1.0
1.5

40
60

1.0
0.5
1.0

40
20
40

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ส33101 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ศ33131 นาฏศิลป์
อ33101 ภาษาอังกฤษ

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ค32201 คณิตศาสตร์
ว32203ฟิสิกส์
ว32223เคมี
ว32243ชีววิทยา
ส32202พระพุทธศาสนา
ศ30208ลายไทย
ง32202คอมพิวเตอร์
ง30224งานช่าง
พ30201พลศึกษา
อ32204ภาษาอังกฤษ

5

200

1.5
1.5
1.5
1.5
1.0
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5

60
60
60
60
40
20
40
40
20
20

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ค32201 คณิตศาสตร์
ว32202 ฟิสิกส์
ว32222 เคมี
ว32242 ชีววิทยา
ส31201 พระพุทธศาสนา
ส31203 เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน
ศ31101 ดนตรีปฏิบัติ
ง30242คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ง32101 โครงงานอาชีพ 1
พ30202 พลศึกษา
อ33205ภาษาอังกฤษ

รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

10.5
15.5

420
620

รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

นก.
1.0
1.0
0.5
1.0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชม.
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
40
ท33102ภาษาไทย
ส33102สังคม ศาสนาและ
40
วัฒนธรรม
20
ศ33132 นาฏศิลป์
40
อ33102 ภาษาอังกฤษ

3.5

140

2.5
1.5
1.5
1.5
0.5

100
60
60
60
20

1.0
0.5

40
20

1.0
0.5
0.5
0.5

20
40
20
20

11.5
15.0

460
600

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ค32201 คณิตศาสตร์
ว32202 ฟิสิกส์
ว32222 เคมี
ว32242 ชีววิทยา
ส31201 พระพุทธศาสนา
ส31204 กฎหมายที่
ประชาชนควรรู้
ศ31101 ดนตรีปฏิบัติ
ง32101 คอมพิวเตอร์
กราฟิก
ง32101 โครงงานอาชีพ 2
พ30203พลศึกษา
อ33206ภาษาอังกฤษ
รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

นก.

ชม.

1.0

40

1.0
0.5
1.0

40
20
40

3.5

140

2.5
1.5
1.5
1.5
0.5

100
60
60
60
20

1.0
0.5
1.0
0.5
0.5
0.5

40
20
20
40
20
20

11.5
15.0

460
600

60

66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

รวมจํานวนหน่วยกิต– ชั่วโมง / 3 ปี

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

จํานวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 41หน่วยกิต /

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

จํานวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 51หน่วยกิต / จํานวนชั่วโมง 4,040 ชั่วโมง

1.ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 92 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 51 หน่วยกิต
2.ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5.ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม

61

67
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน พลศึกษา-ดนตรี ศิลปะ
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท31101 ภาษาไทย
ค31101 คณิตศาสตร์
ว31101 ฟิสิกส์
ว31102 เคมี
ว31103 ชีววิทยา
ส31101 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส31102 ประวัติศาสตร์
พ31101 สุขศึกษา
พ31103พลศึกษา
ศ31101 ทัศนศิลป์
ง31101 เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อ31101 ภาษาอังกฤษ
รวม
วิชาเพิ่มเติม
ค31201 คณิตศาสตร์
ส31201 พระพุทธศาสนา
อ31201 ภาษาอังกฤษ

นก.
1.0
1.5
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0
13
1.5
0.5
0.5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชม.
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท31102 ภาษาไทย
40
ค31102 คณิตศาสตร์
60
ว31104 โลก ดาราศาสตร์
80
และอวกาศ
60
ส31103 สังคม ศาสนาและ
60
วัฒนธรรม
ส31104 ประวัติศาสตร์
40
พ31101 สุขศึกษา
40
พ31103พลศึกษา
20
ศ31102 ทัศนศิลป์
20
ง31102 งานบ้าน20
งานประดิษฐ์
อ31102 ภาษาอังกฤษ
40
40
520
รวม
วิชาเพิ่มเติม
60
ว31261 วิทยาศาสตร์
20
กายภาพชีวภาพ
20
ส31202พระพุทธศาสนา
พ30205พลศึกษา
ศ30201งานเขียน
ศ30216ศิลปะประดิษฐ์
อ31202 ภาษาอังกฤษ

นก.

ชม.

1.0
1.5

40
60

1.0

40

1.0
1.0
0.5
0.5
0.5

40
40
20
20
20

1.0
1.0

40
40

9

360

1.5
0.5
2.0
1.0
1.0
0.5

60
20
80
40
40
20

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท32101 ภาษาไทย
ค32101 คณิตศาสตร์
ส32101 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
พ31101 สุขศึกษา
พ31103พลศึกษา
ศ32121 ดนตรี
ง32101 การเกษตร
อ32101 ภาษาอังกฤษ

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ว31261 วิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ
ส31201 พระพุทธศาสนา
พ30206พลศึกษา
ศ30211ลายเส้นสี
ศ30223ดนตรีปฏิบัติ
ง32101 คอมพิวเตอร์
อ32201ภาษาอังกฤษ

นก.
1.0
1.5
1.0
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชม.
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
40
ท32102 ภาษาไทย
60
ค32102 คณิตศาสตร์
ส32102 สังคม ศาสนาและ
40
วัฒนธรรม
20
ศ32122 ดนตรี
20
อ32102 ภาษาอังกฤษ
20
40
40

7

280

1.5
0.5
2.0
1.0
1.0
1.0
0.5

60
20
80
40
40
40
20

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ท32102 ภาษาไทย
ว31261 วิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ
ส31201 พระพุทธศาสนา
ศ30212ลายเส้นสี
ศ30224ดนตรีปฏิบัติ
ง32101 งานช่าง
พ30207พลศึกษา
อ32202ภาษาอังกฤษ
อ30201ภาษาอังกฤษ

นก.

ชม.

1.0
1.5

40
60

1.0
0.5
1.0

40
20
40

5

200

1.0

40

1.5
0.5
1.0
1.0
1.0
2.0
0.5
1.0

60
20
40
40
40
40
20
40

รวม

2.5

120

รวม

6.5

260

รวม

7.5

300

รวม

9.5

380

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

15.5

620

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

15.5

620

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

14.5

580

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

14.5

580

ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
ท33101 ภาษาไทย
ส33101 สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ศ33131 นาฏศิลป์
อ33101 ภาษาอังกฤษ

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ท32102 ภาษาไทย
ว31261 วิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ
ส31201 พระพุทธศาสนา
ส31203เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน
ศ30213ศิลปะไทย
ศ30227 รวมวง
ง30242 คอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน
ง32101 โครงงานอาชีพ 1
พ30208พลศึกษา
อ33201ภาษาอังกฤษ
อ30202ภาษาอังกฤษ
รวม
รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

นก.
1.0
1.0
0.5
1.0

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชม.
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐาน
40
ท33102 ภาษาไทย
ส33102 สังคม ศาสนาและ
40
วัฒนธรรม
20
ศ33132 นาฏศิลป์
40
อ33102 ภาษาอังกฤษ

3.5

140

1.0

40

1.5
0.5

60
20

1.0
1.0
1.0

40
40
40

1.0
0.5
2.0
0.5
1.0
11.0

40
20
80
20
40
440

รวม
วิชาเพิ่มเติม
ท32102 ภาษาไทย
ว31261 วิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพ
ส31201 พระพุทธศาสนาส
31204กฎหมายที่ประชาชน
ควรรู้
ศ30214ศิลปะไทย
ศ30228 รวมวง
ง32101 คอมพิวเตอร์
กราฟิก
ง32101 โครงงานอาชีพ 2
พ30209พลศึกษา
อ33202ภาษาอังกฤษ
อ30203ภาษาอังกฤษ
รวม

14.5

580

รวมหน่วยกิต/ชั่วโมง

นก.

ชม.

1.0

40

1.0
0.5
1.0

40
20
40

3.5

140

1.0

40

1.5
0.5

60
20

1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
2.0
0.5
1.0

40
40
40
40
20
80
20
40

11.0

440

14.5

580

68
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

รวมจํานวนหน่วยกิต– ชั่วโมง / 3 ปี

เกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

จํานวนหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน 41หน่วยกิต /

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

20
20
15
5
60

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แนะแนว
อนุรักษ์ฯ/นศท.
ชุมนุม...............
กจ.เพื่อสังคม
รวม

จํานวนหน่วยกิตวิชาเพิ่มเติม 48หน่วยกิต / จํานวนชั่วโมง 3,920 ชั่วโมง

1.ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 89 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 48 หน่วยกิต
2.ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน จํานวน 41 หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
4.ผู้เรียนต้องมีผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
5.ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
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15
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60
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ร้อยละคะะแนนเฉลี่ยจากการรทดสอบระดับชาติติ (O-NET) ปีการศึศึกษา 2552 – 25557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนพรระครูพทิ ยาคม สํานันกงานเขตพืน้ ที่การศึ
า กษามัธยมศึกษา
ษ เขต 32
ชั้น

ปีการศึกษา

ม..3

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ศิลปะ

ก
การงานฯ

สุขขศึกษา

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยลละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละะคะแนนเฉลี่ย)

35.98
31.12
39.00
44.27
52.85
39.61
33.89

28.66
18.37
11.96
27.02
26.15
26.80
25.14

29.32
22.22
19.68
27.87
24.23
21.39
24.28

33.31
24.54
26.93
28.00
31.02
32.58
33.42

35.49
38.04
35.26
40.33
46.40
35.82
46.62

30.49
30.14
42.69
42.62
40.77
38.98

31.18
41.86
45.69
45.63
41.22
44.42

554.23
668.19
551.18
555.98
556.95
555.34

ร้อยละคะแแนนเฉลี่ย

กราฟแสดงร้อยละคะแนนนเฉลี่ยผลการทอสออบระดับชาติ(O-NEET) ปีการศึกาษา 2552
2
- 2557
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2556
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2557

0
ภาษาไทย

ภาษาอัอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

วิชา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

สุขศึกษา
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ร้อยละคะแแนนเฉลี่ยจากการรทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึศึกษา 2552 – 25557 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ก ที่ 6
โรงเรียนครูพิทยาคม พระสํานันกงานเขตพืน้ ที่การศึ
า กษามัธยมศึกษา
ษ เขต 32
ชั้น

ปีการศึกษา

ม..6

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ศิลปะ

การรงานอาชีพ

สุขขศึกษา

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยลละคะแนนเฉลี่ย)

(ร้อยละะคะแนนเฉลี่ย)

39.50
38.51
36.07
35.06
41.27
42.14
44.78

27.28
19.09
15.29
16.88
18.55
19.57
17.24

30.24
23.00
10.43
17.79
18.12
16.40
16.86

29.23
27.86
28.93
24.18
30.71
27.40
27.84

31.46
31.32
44.09
29.93
33.46
29.97
32.84

41.99
35.54
30.26
26.05
30.98
26.56
32.65

35.35
29.58
38.07
44.86
41.09
47.62
45.31

552.87
442.62
660.33
551.66
449.88
556.84
447.05

ร้อยละะคะแนนเฉลี่ย

กราฟแสดงร้อยละคคะแนนเฉลี่ยผลการททอสอบระดับชาติ(O
O-NET) ปีการศึกาษาา 2552 - 2557
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ผลงาน/รางวัลบุคลากรโรงเรียนพระครูพทิ ยาคม
อันดับ
ผลงาน/รางวัล
ที่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
คนดีศรีแผ่นดิน,หนึ่งรางวัลล้าน
1. นายสุเทพ จําเนียรกูล ผู้อํานวยการ
คศ.3
ความดี เทิดไท้องค์ราชันย์
2. นายธนโชติ สีทอง
รองผู้อํานวยการ
คศ.3
เพชรแผ่นดิน, Teacher Award
3. นายสิทธินันท์ โสกงโสด รองผู้อํานวยการ
คศ.3
เพชรแผ่นดิน
4. นายสมเกียรติ สามิบัติ
รองผู้อํานวยการ
คศ.3
หนึ่งแสนครูดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. นางอิศรา สีทอง
ครู
คศ.3
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
6. นางกัญญนันท์
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ,
ครู
คศ.3
สัมมาทรัพย์
หนึ่งแสนครูดี
7. นายสัญญา เสนาพันธ์
ครู
คศ.2 ครูแกนนํา,หนึง่ แสนครูดี
8. นางสาวนงลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ปะจันทะสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9. นางอังคณา
ครู
คศ.3 ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ,
กาญจน์สุภัค
เพชรแผ่นดิน, Teacher Award
10. นางสาวพจนี อพรรัมย์
ครู
คศ.3 ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
11. นางกิตติมา สุขสังข์
ครู
คศ.3 ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ,
12. นางสาวปภาวรินท์
วิลาศ
13. นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ
14 นางสุภาพร ศรีคํา
15 นางสาวลลิตา เรืองรัมย์
16 นางอัจฉรา คําสิงห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางวณิชชา มีแก้ว

ครู

คศ.2

ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ,

ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.1
คศ.3
คศ.2
คศ.2

ครูแกนนํา
หนึ่งแสนครูด,ี ครูต้นแบบ
ครูต้นแบบ
-

ครู

คศ.3

18 นายสุพจน์ มีแก้ว

ครู

คศ.3

19 นางนภัสขญา
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
20 นางอภิญญดา
จงอ่อนกลาง
21 นางวาริศา
พิสิฐพรปิติกุล

ครู

คศ.3

ครู

คศ.3

ครู

คศ.3

ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา,
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
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ตําแหน่ง

อันดับ

22 นายพิทักษ์ คมศรี

ครู

คศ.3

23 นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์

ครู

คศ.3

24 นายอาทิตย์
ครู
ปะสีละเตสัง
25 นางนวรัตน์ ปักการะเน
ครู
26 นายอิทธิพล ดาบรัมย์
ครู
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
27 นายทวีชัย เลไธสง
ครู
28 นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ
ครู

คศ.3

ผลงาน/รางวัล
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ,
เพชรแผ่นดิน, Teacher Award
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูต้นแบบ,หนึง่ แสนครูดี

คศ.3
คศ.1

ครูต้นแบบ, ครูดีเด่น,หนึ่งแสนครูดี
ครูแกนนํา,หนึง่ แสนครูดี

คศ.3
คศ.3

ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ

ที่

ชื่อ-สกุล

29 นางวันนา เลไธสง

ครู

คศ.3

30 นางอนงศรี
รักษาสุวรรณ
31 นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์

ครู

คศ.3

ครู

คศ.3

32 นางศิวารมณ์ เรืองไกล
ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
33 นางสุภัชฌา สามิบัติ
ครู

คศ.3

34 นายชัยณรงค์ คิรี

ครู

คศ.3

35 นายพัทยา คําสอน

ครู

คศ.2

36 นายสมชาย
ครู
แก้วประเสริฐ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
37 นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์
ครู

คศ.3

38 นายธีรพงษ์ แสนหลวง
39 นางสุพรรณี
เหมือนถนอม

คศ.3
คศ.3

ครู
ครู

คศ.3

คศ.3

ครูแกนนํา,
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา,
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, ครูตน้ แบบ
ครูแกนนํา, ครูตน้ แบบ
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ที่
ชื่อ-สกุล
40 นางธนภร โภคินชุติวัต

ตําแหน่ง
ครู

อันดับ
คศ.2

ผลงาน/รางวัล
ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
41 นางโสภิดา ฉิมจารย์
ครู

คศ.3

42
43
44
45
46
47

นางสุขจิต เบนเนทท์
ครู
นายอภิชาติ วรรณศรี
ครู
นายนภัทร พุทไธวัฒน์
ครู
นางประไพ ศรีคิรินทร์
ครู
นายสราวุธ ดําริห์
ครู
นายจิระ ราชโยธา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
48 นางอวัสดา ไชยวรณ์
ครู
49 นางเฉลิมศรี สุทธิแพทย์
ครู

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.1
-

ครูแกนนํา, หนึ่งแสนครูด,ี
ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ
ครูแกนนํา, ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา,หนึง่ แสนครูดี

50 นางสิตานันท์ คิรี
51 นางพิมพ์สุภา
รักษ์สกุลโทอึ้น
52 นายเกษมไตรศักศิ์
ประเสริฐยิ่ง
53 นายอัศวิน อัครศรีวร
54 นายมนัส วาปีโส
55 นางเพ็ญพร
จันทร์ละมุนมา

ครู
ครู

คศ.2
คศ.3

หนึ่งแสนครูดี
ครูแกนนํา,
ครูต้นแบบ, Teacher Award
ครูแกนนํา
หนึ่งแสนครูดี

ครู

คศ.2

หนึ่งแสนครูดี

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู

คศ.2
คศ.1

คศ.3
คศ.3

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี
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เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีทผี่ า่ นมา
ผลงานดีเด่นดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕๕๕ - 2557
ประเภท
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
สถานศึกษา
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓
(โรงเรียนดีประจําอําเภอ)
รองชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุน่ อายุไม่เกิน ๑๖
ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่
๓๔ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี ๒๕๕๕
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬามวยสากล
สมัครเล่น กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๔ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี
๒๕๕๕
โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ๓๔ จังหวัด
ประจําปี ๒๕๕7
นักเรียน
ชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ประจําปี ๒๕๕๗
ชนะเลิศกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี
กีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
ประจําปี ๒๕๕๗
นายปฏิพัฒน์ ตรีชัยรัมย์
ชนะเลิศ ทุ่มน้าํ หนัก รุ่นไม่จาํ กัดอายุ ชาย
กีฬา – กรีฑา ลํามาศเกมส์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๗
นายสิโรจน์ ชัยศรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่น
ไม่จํากัดอายุ ชาย กีฬา – กรีฑา ลํามาศ
เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
นายสิโรจน์ ชัยศรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วิ่ง ๔๐๐ เมตร รุ่น
ไม่จํากัดอายุ ชาย กีฬา – กรีฑา ลํามาศ
เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
นางสาวชลลดา คะรุรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ กระโดดไกล รุ่นอายุ
๑๖ ปี หญิง ชาย กีฬา – กรีฑา ลํามาศ
เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส)
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์
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นายปฏิพัฒน์ ตรีชัยรัมย์

นางสาวชลลดา คะรุรัมย์

นางสาวชลลดา คะรุรัมย์

นางสาวณัฐธิดา สระแก้ว

นายสิโรดม ชัยศรี

นายปฏิพัฒน์ ตรีชัยรัมย์

นายสิโรจน์ ชัยศรี

เด็กหญิงบุญบาวรรณ แทนคํา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
รองชนะเลิศอันดับ ๒ พุ่งแหลน รุ่นไม่จํากัด
อายุ ชาย กีฬา – กรีฑา ลํามาศเกมส์
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๑๐๐ เมตร รุ่น
อายุ ๑๖ ปี หญิง กีฬา – กรีฑา ลํามาศ
เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่น
อายุ ๑๖ ปี หญิง กีฬา – กรีฑา ลํามาศ
เกมส์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
รองชนะเลิศ กรีฑาประเภททุ่มน้ําหนัก หญิง
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจําปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์
ชนะเลิศ กรีฑาประเภทวิ่ง ๒๐๐ เมตร ชาย
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจําปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์
ชนะเลิศ กรีฑาประเภททุ่มน้ําหนัก ชาย
กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจําปี ๒๕๕๗ รอบคัดเลือก
ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ กรีฑาประเภทวิ่ง
๒๐๐ เมตร ชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขัน
ที่ ๓) ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
นครราชสีมา
เหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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นางสาวสุรัตนา สมหวัง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงชนิดา แก้วกล้า
เหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความ
และคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวจีรนาฎ โขงรัมย์
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
นางสาวประกายรัตน์ ดาวรัมย์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
นางสาวโสภิตา ศรีสุพรรณ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงอนงค์นาฏ จันทร์เขียว เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
เด็กหญิงอรนภา บุบผาวาส
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
เด็กหญิงเจนจิรา โจนประโคน นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงพรลภา บัวนุช
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
เด็กชายพันธกานต์ พิรุนสุนธร คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
นางสาวปริศนา เสนาวัง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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เด็กหญิงนิศารัตน์ วิลาพันธ์
เด็กชายปรเมศ ผิวสุข
เด็กหญิงอริศรา ปะกาสังข์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงชญาภัค บุญอํานวย เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงาน
เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ มีแก้ว
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ
เด็กหญิงธนัฐดา อินจันทร์
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์
นางสาวกรกมล พันธุ์มุก
เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงาน
นางสาววันเพ็ญ คงรีรัมย์
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ
นางสาวอรวี แม้นรัมย์
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์
นายชาญชัย สุทธะโส
เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงาน
นายปริญญา บุญครอบ
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
นายสิโรดม ชัยศรี
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กชายกิตติพงษ์ วิไลลักษณ์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
เด็กหญิงกิติวดี นดาสาร
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
เด็กหญิงมยุรี ศิริพงษ์
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาววิภาพรรณ ด้ายรินรัมย์ เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์
นางสาวศิริวรรณ พันธุมิตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
นางสาวสุนิษา ก่ําแก้ว
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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นายปฏิพัฒน์ ตรีชัยรัมย์
นายสุวิทย์ ปินะการัง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวด
ผลงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กชายคณิศรณ์ ยอดบุญมา เหรียญเงิน การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ปะนาตัง
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญเพชร นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
เด็กหญิงปิยมน ถิ่นวิมล
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
เด็กหญิงเพชรลดา หนุนนาค จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวณิชากร บัวนุช
เหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
นางสาววรดา มะตะราช
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นางสาวศิริรักษ์ วินารัมย์
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
นางสาวสรัญญา นะวะสี
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
นางสาวสวรส พรมเสนา
จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกนกพรรณ เทียวขาว เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรม
นายธวัชชัย ยอดประทุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
นางสาวปรารถนา โพธิ์สว่าง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
นางสาววิชุดา ทาบัณดิษฐ์
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
นางสาวเจนจิรา ภูเขียว
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกัลยาพร คตเขียนเศษ เหรียญทอง การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับ
นางสาวพิมพ์พร สืบสิงห์
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นางสาวสมฤดี สุริเทศ
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
นางสาวเพ็ญนภา คําพา
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
นายไกรวิทย์ นามศรี
จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวรัตติยา ก่อแก้ว
เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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เด็กชายณัฐพงษ์ หงส์สุด
เด็กหญิงวิภาวรรณ แสงสุข

นางสาวพิวดี ปัตตาละคะ
นายอนาวิล สวัสดี

เด็กหญิงฐิญาดา นึกรัมย์
เด็กหญิงศิริวรรณ มีดี

เด็กหญิงลลิตา รอดเกตุ

นางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อน

เด็กหญิงราตรี ติลาโพธิ์

นายพิทักษ์ สีทา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงภณิดา เทศจันดา
เหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนันทิกานต์ ลิอ่อนรัมย์ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงทิพวรรณ มาทุมมี
เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอก
รงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวณัฐนันท์ กาปัญญา
เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอก
รงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงปณิภา โพธิ์ดีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
เด็กหญิงปนัสยา โพธิ์ดีรัมย์
การปะติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กชายบุญฤทธิ์ สีดาหลง
เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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นางสาวสุพรรษา จันพลแสน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงราชาวดี อําพา
เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ระดับ
เด็กหญิงหฤทัย แลบัว
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
เด็กหญิงแววดาว คงหาดงาม นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนุชนาฎ นันทพันธุ์
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ระดับ
นายอนุชิต สวยรูป
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นายเสกสรรค์ หารี
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กชายพสุมนต์ สมงาม
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นายภัควัตร พัฒนะมาศ
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจระเข้ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวพิมพ์ประภา ดีโพธิ์รัมย์ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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เด็กชายวันเผด็จ เพ็งอุดม

นายจักรกฤษณ์ บุญนาง

เด็กหญิงเบญจพร แสมรัมย์

นางสาวสายชล จันพลงาม

เด็กหญิงอัจฉราพร อุดมศรี

นางสาวกาญจนาทิพย์ เวสว
รางกูร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

84
ประเภท
ด.ญ.กนกวรรณ พืชทองหลาง
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โจมรัมย์
เด็กหญิงนภาพรรณ สําเร็จ
เด็กหญิงปนัสยา พลอยเพ็ชร
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ คําชัย
เด็กหญิงสาวิตรี สีน้ําเงิน
นายกิตติชัย แนวไธสง
นางสาวปานทิพย์ หาคลัง
นางสาวมธุรส เจริญฉิม
นางสาววรรณภา สนองรัมย์
นางสาวศศิธร ประสีระเตสัง
นางสาวอารีรัตน์ แนวไธสง
เด็กหญิงกนกวรรณ พืช
ทองหลาง
เด็กหญิงขวัญจิรา ใจรัมย์
เด็กหญิงชลลดา นบน้อม
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โจมรัมย์
เด็กหญิงนภาพรรณ สําเร็จ
เด็กหญิงปนัสยา พลอยเพ็ชร
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ คําชัย
เด็กหญิงสาวิตรี สีน้ําเงิน
นายกิตติชัย แนวไธสง
นางสาวคณิตา มงคล
นางสาวปานทิพย์ หาคลัง
นางสาวมธุรส เจริญฉิม
นางสาววรรณภา สนองรัมย์
นางสาวศศิธร ประสีระเตสัง
นางสาวสร้อยทอง เที่ยงขันธ์
นางสาวอารีรัตน์ แนวไธสง
เด็กหญิงพัชริตา ดูเรืองรัมย์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง การแข่งขันระบํามาตรฐาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญทอง การแข่งขันระบํามาตรฐาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทานระดับ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
มัธยมศึกษาประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

85
ประเภท
นางสาวขนิษฐา อุดมสิน
นายฌาณฤทธิ์ นิลรัมย์
นายวุฒิพงศ์ อ่างสี
นางสาวสุจิตรา ชอบธรรม
นางสาวเกศรินทร์ อินทร์คงงาม
เด็กชายทศวรรต ศรีบุญ
เด็กหญิงสุติมาพร ผลฤทธิ์
เด็กหญิงอภิชญา แสงทอง

นางสาวชลลดา อ้นไธสง
นางสาวบุษกร ทินนารัมย์
นางสาวอาภาพร ชัยประเสริฐ

เด็กหญิงรัตติญา บัวมาก
เด็กหญิงวงเดือน คงหาดงาม

เด็กชายธนพล ติลาโพธิ์
เด็กชายอัชฌา บุญเชิด

นางสาวนรีกานต์ ภูกัน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขัน Cross wordระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขัน A Math
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

86
ประเภท
นายณัฐพงษ์ โพทโสม
นายนิสิต บัวพันธ์

เด็กหญิงกาญจนาพร เอกศรี
เด็กหญิงสุวลักษณ์ จันทะมาศ

ด็กชายจิรศักดิ์ สินชัย
เด็กชายเกรียงไกร อันชาลี

นายธีรพงศ์ เวชพันธ์
นายพงศธร สิงห์วราภรณ์

นางสาวมนสิชา ภูโนนทา
นางสาวแพรวพรรณ บุญช่วย

เด็กหญิงบุญรัตน์ เมินธนู
เด็กชายมณฑกานต์ อัคมาตร
เด็กหญิงอโนชา วชิรภูษิ
ตานันท์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทองแดง การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท CMS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Web Editor
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประจําปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรมั ย์

87
ประเภท
นายณัฐพงษ์ สุปิรัยธร
นายอภิสิทธิ์ ประทุมอาจ
นายไกรสร สาวะบุญ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวปิยฉัตร จุลสม
เหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้
นางสาวศันสนีย์ พรหมบุตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
นางสาวสุรีรัตน์ เจียมรัมย์
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อน
เหรียญทอง การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดสกลนคร
เด็กหญิงราตรี ติลาโพธิ์
เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
นางสาวนันทิกานต์ ลิอ่อนรัมย์ เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
เด็กหญิงทิพวรรณ มาทุมมี
เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอก
รงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
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นางสาวณัฐนันท์ กาปัญญา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
เด็กหญิงปณิภา โพธิ์ดีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย
เด็กหญิงปนัสยา โพธิ์ดีรัมย์
การปะติด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี ๒๕๕๗
ณ จังหวัดสกลนคร
เด็กชายพสุมนต์ สมงาม
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
นายภัควัตร พัฒนะมาศ
เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
เด็กหญิงบุญรัตน์ เมินธนู
เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
เด็กชายมณฑกานต์ อัคมาตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงอโนชา วชิรภูษิ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔
ตานันท์
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี
๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร
นางสาวนัฐกาญจน์ ดีช่วย
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
นายพงศ์พณิช ปะนาตัง
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
ประจําปี ๒๕๕6
เด็กหญิงกนกพร เดือนแจ้งรัมย์ เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
เด็กหญิงปิยะธิดา จันทร์แดง วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
เด็กหญิงสร้อยทอง ศรีบาง
ประจําปี ๒๕๕6
นายชาญชัย สุทธะโส
เหรียญทอง การประกวดโครงงาน
นายปริญญา บุญครอบ
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
นายสิโรดม ชัยศรี
ประจําปี ๒๕๕6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๓ จังหวัด
สกลนคร
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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เด็กหญิงจิราภา ไชยโคตร
เด็กหญิงวัชรีพร ไชยหงษ์
เด็กหญิงสุภาพร มะลิรัมย์
นายนรินทร์ ยอดกุล
นางสาวสุนิสา เกิดวิชัย
นางสาวหฤทัย แสนโคตร
เด็กหญิงราตรี ติลาโพธิ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
ประจําปี ๒๕๕6
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
ประจําปี ๒๕๕6
เหรียญทอง การแข่งขันรวม "ศิลป์
สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อน
เหรียญทอง การแข่งขันรวม "ศิลป์
สํานักงานเขตพื้นที่
สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงลลิตา รอดเกตุ
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. สํานักงานเขตพื้นที่
1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
75
นายพิทักษ์ สีทา
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม. สํานักงานเขตพื้นที่
4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงภนิดา เทศจันดา
เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทย
สํานักงานเขตพื้นที่
ประเพณี ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนันทิกานต์ ลิอ่อนรัมย์ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทย
สํานักงานเขตพื้นที่
ประเพณี ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนัฐนันท์ กาปัญญา
เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม สํานักงานเขตพื้นที่
ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงปนัสยา ดีโพธิ์รัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วย สํานักงานเขตพื้นที่
เด็กหญิงปนิภา ดีโพธิ์รัมย์
การปะติด ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ สํานักงานเขตพื้นที่
เด็กหญิงกุสุมาพร เคนคํา
ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
เด็กหญิงชลดา นบน้อม
การศึกษามัธยมศึกษา
เด็กหญิงฐิติรัตน์ โจมรัมย์
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เด็กหญิงนภาพรรณ สําเร็จ
เด็กหญิงมธุรส เจริมฉิม
เด็กหญิงมยุรี ศิริพงษ์
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ คําชัย
เด็กหญิงศศิธร ประสีระเตสัง

ประเภท
เด็กหญิงศศินา อุทิศรัมย์
เด็กหญิงอารีรัตน์ แนวไธสง
นางสาวนภาวรรณ มลัยไธสง
นางสาวรัตนาวดี แก้วจุมพล
นางสาววิลาวัณย์ รอดเกตุ
นางสาวสร้อยทอง เที่ยงขันธ์
นางสาวสาวิตรี คะรัมย์
นางสาวอรัญญา เทียนเพชร
นางสาวจิราพร สมุติรัมย์
นางสาวปาริชาติ โคสุวรรณ
นางสาวรัตนา แจ้งไล้
นางสาวลัดดาวัลย์ ยืนสุข
นางสาวสุภาพร คําสมบัติ
นางสาวอัจฉรา ทาทอง
นางสาวปิยฉัตร จุลสม
นางสาวศันสนีย์ พรหมบุตร
นางสาวสุรีรัตน์ เจียมรัมย์
นายรณกร ปักกาสาร
นางสาวนรีกานต์ ภูกัน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันมณี
นางสาวจิราพร สลุพพล
นางสาวอังคณา คําใส
นายเรวัต บุญเลิศ
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หน่วยงานที่มอบรางวัล

เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่
ขวัญ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญทอง การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญทอง การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
ประจําปี ๒๕๕6

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
สํานักงานเขตพื้นที่
ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่
(อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่
(อ่านในใจ) ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความ สํานักงานเขตพื้นที่
และคัดลายมือ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6 การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ สํานักงานเขตพื้นที่
ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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นางสาวประกายรัตน์ ดาวรัมย์
นางสาวอรวรรณ วงเวียน
นางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ
เด็กชายนพเดช สําเนียก
เด็กหญิงปริศนา เสนาวัง
นายสุรศักดิ์ ชวนชื่น
นายโกวิทย์ ปะโคทัง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 ประจําปี
๒๕๕6
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
ประจําปี ๒๕๕6
เหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

เด็กหญิงทิพวรรณ มาทุมมี

เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6

นางสาวสุพรรษา จันพลแสน

เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.
4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

นางสาวนุชนาฎ นันทพันธ์
นางสาวสายชล จันพลงาม
นายเสกสรร หารี

เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ม.4ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

น.ส.กาญจนาทิพย์ เวสวรางกูล
นางสาวช่อผกา ปินะการัง
นายนิสิต บัวพันธ์
นายพิสิต เอ้นแคน
เด็กชายภควัตร พัฒนะมาศ
นางสาววนารี เจริญรัมย์
นางสาววาสนา สร้อยสาริกา
นางสาววิภาพรรณ ด้ายรินรัมย์
นายณัฐวัตร อินทร์ศร
นายเฌอ แก้วนุ่น

เหรียญเงิน การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
ผสมขิม ม.1-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

นางสาวสุจิตรา ชอบธรรม
เด็กหญิงภัทราวดี สาลี
เด็กหญิงวรัญญา แดงมี
เด็กหญิงศศิธร นามแก้ว

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์

เหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ สํานักงานเขตพื้นที่
ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทาน (Story สํานักงานเขตพื้นที่
Telling) ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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เด็กชายณัฐพงษ์ สุปิรัยธร
เด็กชายปัญญา ถาวุฒิ

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญเงิน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
ประจําปี ๒๕๕6

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทิพย์โลหิ

เหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียน
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 ประจําปี
๒๕๕6
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6

นางสาวกุสุมา หงษ์สุด
นายวีรชัย กาบกลาง
นางสาวศิรินภา พิกาศ
เด็กชายบุญฤทธิ์ สีดาหลง
เด็กหญิงราชาวดี อําพา
เด็กหญิงวงเดือน คงหาดงาม
เด็กหญิงหฤทัย แลบัว
นางสาวกัลญาณี คงประโคน
นางสาวเจนจิรา ก่ําแก้ว
นางสาวเจนจิรา สีหาบุญสี
เด็กหญิงอัจฉราพร อุดมศรี

เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
เหรียญทองแดง การแข่งขันประติมากรรม
ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6
เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับ
มือ ม.4-ม.6 ประจําปี ๒๕๕6
เหรียญทองแดง การแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6

เด็กหญิงวาสนา พิลาศรี

เหรียญทองแดง การแข่งขันการเล่านิทาน
(Story Telling) ม.1-ม.3 ประจําปี ๒๕๕6

นางสาวพานทอง ไชยอินทร์

เหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่าน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๕ ณ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันเอแม็ท(ประเภท
บุคคล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจําปี
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
เหรียญทอง การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๕ ณ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

นายพีระยุทธ สมบูรณ์

เด็กหญิงปิยฉัตร ดาวรัมย์
เด็กชายสุรศักดิ์ จันพลงาม
เด็กชายเสกสรรค์ หารี

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
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นางสาวณัฐนันท์ กาปัญญา
นางสาวประภาศิริ โนแก้ว
นางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
นายสุวัจน์ จันพลแสน
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวนันทิกานต์ ลิอ่อนรัมย์ เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจําปี
๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
นางสาวกัลญาณี คงประโคน เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
นางสาวเจนจิรา ก่ําแก้ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขัน
นางสาวเจนจิรา สีหาบุญลี
ทักษะทางวิชาการนักเรียน ประจําปี ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
นายพีระยุทธ สมบูรณ์
เหรียญเงิน การแข่ง80
ขันเอแม็ท
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวกัลญาณี คงประโคน เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเจนจิรา ก่ําแก้ว
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเจนจิรา สีหาบุญลี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
เด็กหญิงปิยฉัตร ดาวรัมย์
เหรียญเงิน การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
เด็กชายสุรศักดิ์ จันพลงาม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
เด็กชายเสกสรรค์ หารี
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวณัฐนันท์ กาปัญญา
เหรียญเงิน การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
นางสาวประภาศิริ โนแก้ว
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
นางสาวพัชสุดา แก้วเลื่อน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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นายสุวัจน์ จันพลแสน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รบั
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
นางสาวนันทิกานต์ ลิอ่อนรัมย์ เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่ ๖๒ ระดับ
มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานที่มอบรางวัล
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรูภ้ ายในโรงเรียน
๑. ห้องสมุด มีขนาด ๓๘๐ ตารางเมตร จํานวนหนังสือในห้องสมุด ทั้งหมดประมาณ ๑๘,๓๕๐ เล่ม การสืบค้น
หนังสือและการยืม – คืน ใช้ครูและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ของโรงเรียน จํานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด
๒. ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓
จํานวน ๒ ห้อง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ ๔
จํานวน ๔ ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน ๒ ห้อง
ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ท
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องพยาบาล
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องสมุด
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องจริยธรรม
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องสภานักเรียน
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องดนตรี
จํานวน ๑ ห้อง
ห้องธนาคารโรงเรียน
จํานวน ๑ ห้อง
๓. คอมพิวเตอร์
จํานวน ๘๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จํานวน ๕๕ เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จํานวน ๒๐ เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ
จํานวน ๑๐ เครื่อง
4. ศูนย์อาเซียนศึกษา
จํานวน 1 ห้อง
5. ห้องมัลติมีเดีย
จํานวน 1 ห้อง
6. แปลงเกษตร(พืชผักสวนครัว)
จํานวน 1 ห้อง
7. ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
จํานวน 1 ห้อง
8. สระน้ําขนาดใหญ่
จํานวน ๒ บ่อ
9. ห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์
จํานวน 2 ห้อง
10. ห้องสมุดประจํากลุ่มสาระฯ
จํานวน 8 ห้อง
แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
1. โรงงานการทํากระเป๋า ตั้งอยู่ บ้านม่วงใต้ ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ วิทยากร คือ นายณรงค์ฤทธิ์ มะทิตา
2. โรงงานน้ําตาล ตั้งอยู่ ต. หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ. บุรีรัมย์
3. โบราณสถานคูเมืองโบราณ ตั้งอยู่ บ้านพระครู ม.1 ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
4. วัดพระครูน้อย ตั้งอยู่ บ้านพระครูน้อย ต. กลันทา อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตั้งอยู่ บ้านแก่นเจริญ ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับที่

ชื่อบุคคลภูมปิ ญ
ั ญา

ภูมปิ ญ
ั ญา
ความรู้ / เรื่อง
จักรสาน

สถานทีต่ ดิ ต่อ
โทรศัพท์ตดิ ต่อ
(เลขที่ หมูท่ ี่ ตําบล อําเภอ จังหวัด)
(ถ้ามี)
บ้านหนองกก ม.6 ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

บ้านชุมทอง ม.5 ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

๑

นายทับ สีน้ําเงิน
นายเอี้ยง คารัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม :

๒

นายสวัสดิ์ ดวงทวี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

เครื่องดนตรี

๓

นางสุก ดีรบรัมย์

นวดแผนโบราณ

บ้านแก่นเจริญ ม.10 ต. พระครู อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์
บ้านม่วงใต้ ม.8 ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม :
๔

นายณรงค์ฤทธิ์ มะทิตา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

การทํากระเป๋า

๕

นายมิตร ดีรบรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ชุดรับแขก

บ้านหนองกก ม.6 ต. พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

๖

นายรอง โพนรัตน์
รายละเอียดเพิ่มเติม :

เฟอร์นิเจอร์

บ้านแก่นเจริญ ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

๖

นายเทียม บุรนิ รัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม :

วงปี่พาทย์

บ้านแก่นเจริญ ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

๗

นางสุภาพ ไพรวัลย์
รายละเอียดเพิ่มเติม :

กันตรึม

บ้านแก่นเจริญ ม.10 ต.พระครู อ.เมือง จ. บุรีรัมย์

สารบัญ
รายการ

หน้า

ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แผนผังที่ตั้งอาคารเรียน
แผนภูมิการบริหารงาน
ข้อมูลบุคลากร
จํานวนนักเรียน ห้องเรียน
อาคารต่าง ๆ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
สภาพแวดล้อมและชุมชน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 1 และ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการฉบับที่ 3 (2554 - 2558)
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจําปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ปี 2551-2557 (O-NET)
ผลงาน/รางวัลบุคลากรโรงเรียนพระครูพิทยาคม
เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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