
 
ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.๑ ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 ที่ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี  ๑๖๔  หมู่ที่ ๘  ต าบลบ้านแดง  อ าเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี      
 รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๓๐ 
 เนื้อท่ี  ๗๓  ไร่  ๒  งาน  ๑๙  ตารางวา 
 โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๕-๘๑๔๑   โทรสาร  ๐-๔๒๒๕-๘141 
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๑.๒  เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๑.๓  เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  โรงเรียนในเขตอ าเภอพิบูลย์รักษ์  

 ๑.๔  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
๑.๔.๑   ปรัชญาโรงเรียน  

 
“นย   นยติ  เมธาวี” 

คนมีปัญญา  ย่อมแนะน าทางที่ควรแนะน า 

๑.๔.๒  สัญลักษณ์ของโรงเรียน  

                               “โดมหลวงปู่พิบูลย์ รองรับด้วยช่อชัยพฤกษ์” 

                     
 
 
 
 
 

๑.๔.๓  สีประจ าโรงเรียน    “เหลือง – แดง” 
                                           

 
 

 
 
 

  ๑.๔.๔   อัตลักษณ์ของโรงเรียน :   “มารยาทดี มีคุณภาพ” 
 
 
 
 

เหลือง 

แดง 
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๑.๕  ข้อมูลบุคลากร 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน  นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    กศ.ม.   สาขา การบริหารการศึกษา 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ - 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - 
ครูประจ าการ ๑๓ ๑๔ - ๑๔ ๑๒ ๑ 

พนักงานราชการ ๒ ๑ - ๓ - - 
ครูอัตราจ้าง ๑ - - ๑ - - 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - ๑ - ๑ - - 

นักศึกษาฝึก          
ประสบการณว์ิชาชีพครู 

๖ ๔ ๑๐ - - - 

ช่างไม้ระดับ ๔ ๑ - - ๑ - - 
พนักงานบริการ - ๑ ๑ - - - 

คนสวน ๑ - ๑ - - - 
รวม ๒๓ 2๖ 

๑๒ ๒๐ ๑๖ ๑ 
รวมทั้งหมด ๔๙ 

 
 

๑.๖  ประวัติโรงเรียน 
 ที่ตั้ง 

 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิบูลย์รักษ์พิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่  ๘   ถนนชุมชนพัฒนา                                     
ต าบลบ้านแดง   อ าเภอพิบูลย์รักษ์   จังหวัดอุดรธานี  มีพ้ืนที่  ๗๓ ไร่  ๒  งาน  ๑๙  ตารางวา อยู่ห่าง
จากจังหวัดอุดรธานีเป็นระยะทางประมาณ  ๔๓  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดหมู่บ้านแดงและล าห้วยยาง 
  ทิศใต้  จดถนนสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่  ๑๔ 
  ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณประโยชน์ของหมู่ที่  ๑๔ 
  ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณประโยชน์จากบ้านแดงไปบ้านไชยวานน้อย 
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ความเป็นมา 
 

 เมื่อเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2524 คณะกรรมการการศึกษาสภาต าบลบ้านแดง น าโดย นายส าราญ  
พิมพา  รักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านแดง ได้เชิญคณะกรรมการการศึกษาประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน ในที่ประชุมได้เลือกนายทองใบ ศรีหวัง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  13  ท าหน้าที่ประธาน  
ในที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการ  ในการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลบ้านแดง 
ได้ก าหนดที่ดินสาธารณประโยชน์   ซึ่งหลวงปู่พิบูลย์ ไดัจัดสรรไว้เป็นที่ว่างเปล่า เพื่อรองรับการก่อสร้าง
โรงเรียนในอนาคตโดยคณะกรรมการ ฯ น าเรื่องเสนอขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน นมัสการท่านพระครู
มัญจาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระแท่น บ้านแดง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ 
เห็นชอบและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง 
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2525 สภาต าบลบ้านแดง โดยนายทองแดง  ปากเมย  ก านันต าบล
บ้านแดง ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาต าบล มีวาระการประชุมในเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาประธานได้แจ้งเรื่องการขอจัดตั้งโรงเรียนนั้นยังไม่เรียบร้อยยังขาดหลักฐานเอกสารสิทธิ             
ในที่ดิน ที่ประชุมมีมติก าหนดที่ดินสงฆ์ที่ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ได้ปรารภไว้ก่อนแล้ว และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือประสานงาน  ติดตามผลการขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน 

 เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2525 โดยการน าของท่านพระครูมัญจาภิรักษ์  ก านันต าบลบ้านแดง 
คณะกรรมการศึกษา  คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน  ได้ร่วมมือกันพัฒนาบุกเบิก          
ถางป่าปรับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมและได้ร่วมกันก าหนดชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียน            
บ้านแดงพิทยาสรรค์” สภาต าบลได้เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมในการจัดตั้งโรงเรียน 
 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 สภาต าบลบ้านแดงได้รายงานต่อท่ีประชุมสภาต าบล                            
ถึงความก้าวหน้าในการขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและได้ขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
 เดือนเมษายน พ.ศ. 2526  ท่านพระครูมัญจาภิรักษ์ได้ประสานงานกับนายประสพ บุษราคัม  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเพ่ือขอรถแทร็กเตอร์มาปรับพ้ืนที่เตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว   และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี สภาต าบล บ้านแดง โดยทุกหมู่บ้านได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ 
ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงหญ้าคา คิดเป็นมูลค่าประมาณ  80,000 บาท 
 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษาได้ส่งเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด  
(นายจ ารัส  สุดานิช) ศึกษาธิการอ าเภอหนองหาน นายวินิจ  ดอนสถิตย์)  คณะผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี มาส ารวจ ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนความพร้อมที่จะก่อตั้งโรงเรียน เสนอ             
กรมสามัญศกึษา  เพ่ือขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง  “โรงเรียนบ้านแดงพิทยาสรรค์” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม            
พ.ศ. 2527 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2527 รับนักเรียน                
ชาย–หญิง รวม 90 คน  ในปีการศึกษา 2532 โรงเรียน  ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ คอมต.สศ.                
รุ่นที่ 2 และโครงการ มพชส. รุ่นที่ 1 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ต าบลบ้านแดง ได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นกิ่งอ าเภอพิบูลย์รักษ ์ด้วย
ความเห็นพ้องต้องกันของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยงานราชการและ
ชาวต าบลบ้านแดง ที่มีความเคารพศรัทธาและส านึกในพระคุณหลวงปู่พิบูลย์ ผู้ก่อตั้งชุมชนแห่งนี้ จึงขอ
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อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา" ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา มีผู้บริหารโรงเรียน                
จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 

1. พันจ่าอากาศเอกสุชาติ กาญจนวลีกุล (รก.ผู้บริหารโรงเรียน)  พ.ศ.2527 
2. นายอนันต์ มาศยคง (รก.ในต าแหน่งครูใหญ่)  พ.ศ.2527 
3. นายประจวบ สุวัฒนพงษ์ (ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่)  พ.ศ.2527-2535 
4. นายด าเนิน สีหนาท (ผู้อ านวยการ)  พ.ศ. 2535-2542 
5. นายยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงศ์ (ผู้อ านวยการ)  พ.ศ. 2542-2554 
6. นายสุพรรณ  กิ่งมิ่งแฮ (ผู้อ านวยการ) พ.ศ. 2554 – 2557 
7. นายประสุข  ศรีจันทร์ (ผู้อ านวยการ) พ.ศ. 2557 – 2559 
8. นายบรรจบ  พรหมถาวร (ผู้อ านวยการ) พ.ศ. 2559 – ๒๕๖๑ 

 ๙. นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว (ผู้อ านวยการ) พ.ศ. 25๖๑ – ปัจจุบัน 
 
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม  

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รักความเป็นไทย               
ก้าวไกลสู่อาเซียนและมาตรฐานสากล      
 

พันธกิจ  
 ๑.  ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตาม
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดถึงการมีงานท า 
 ๒.  พัฒนาจัดการศึกษา ตลอดจนการบริการให้เอ้ืออ านวยให้นักเรียนมีความรู้  ทักษะการศึกษา
ค้นคว้า ICT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ 
 ๓.  สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครูให้ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ๔.  ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 

จุดเน้น  
 ๑. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒. ส่งเสริมครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีระบบการนิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานของครูให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓.  ให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  
 ๔.  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถ ตามสาระการการเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และเรียนรู้ด้วยตนเอง               
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์             
มีเหตุผล มีจิตสาธารณะและมีทักษะในการด ารงชีวิต 
 ๔. ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูยุคใหม่ 
 ๕. โรงเรียนมีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ 
 ๖. โรงเรียนพัฒนาและจัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม             
ให้มีบรรยากาศท่ีดี 
 ๗. โรงเรียนด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและจัดการ
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน 

 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
 ๒. เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ 
 ๓. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 ๔. คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
 ๕. ส่งเสริมการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ๖. ส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
 ๗. พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๘. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
 ๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
และชุมชน 
 


