
๒๔ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
ตามกลยุทธ์ของแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ 

 
นโยบายของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต มีวินัยใฝ่เรียนรู้มี
ความสามารถคิด วิเคราะห์  ปัญหา และมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงประโยชน์
ส่วนรวม 
 ๒.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูที่มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาครูให้ไปสู่ครูมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามระเบียบและจรรยาบรรณครู 
 ๓.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ปรับสภาพแวดล้อมและ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ภาษาไทย ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาสากลและ
ภาษาท่ีสามโดยการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องในกลุ่มอาเซียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔ .  การจัดการท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อการ  ( ICT ) น าระบบ ICT            
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  และการติดต่อสื่อสาร   
 ๕.  การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  
ครบวงจร  ปฏิบัติได้  และมีความพร้อมรับการประเมินภายนอกจัดระบบนิเทศ ติดตาม รายงานผล
การปฏิบัติงาน และส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

" ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยครูมืออาชีพภายในปี ๒๕๖๗ " 

เอกลักษณ์ (School Uniqueness) “ความรู้ดี มีคุณธรรม” 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน (Identity) : “ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน” 

พันธกิจ     
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
๓. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพ

และเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๕. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล 



๒๕ 

 
๖. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals ) 

๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพ

และมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
๔. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
๕. มีแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
๖. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

ค่านิยม  : SMART      

 S:  Service Mind =มีจิตบริการ 
 M: Management = บริหารจัดการที่ดี 
 A: Account  Ability  =ท างานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 R: Relationship and Respect  =ให้เกียรติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 T: Team Work  =ท างานเป็นทีม 

กลยุทธ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา    

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรียน 
๒. เฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ 
๓. พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
๔. คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 
๕. ส่งเสริมการออก าลังกายเพ่ือสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 



๒๖ 

 
๖. ส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
๗. พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘. ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

สุขบัญญัติแห่งชาติ 

๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 
๒. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 
๕. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการส าส่อนทางเพศ 
๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 
๘. ออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 
๙. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
๑๐. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 

ค่านิยมหลัก ๑๒   ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
 ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
 ๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  

ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น เป็นมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  และมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส าหรับใช้ด าเนินงานและ
ประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสี่  จ านวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 



๒๗ 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยา 
เรื่อง  นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกทักษะการเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน โรงเรียนจึงประกาศนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑ บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๑.๒ โรงเรียนมีการจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟา้ และน้ ามนัเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการรู้ใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. ส่งเสริมการใช้น้ าและทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๑ โรงเรียนมีการจัดการด้านการใช้น้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ โรงเรียนมีการจัดการการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างมปีระสทิธิภาพ 

๓. ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยนืและการจัดการขยะ น้ าทิ้งและของเสีย  
๓.๑ โรงเรียนมีการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยนื 
๓.๒ โรงเรียนมีการจัดระบบการคัดแยกขยะ เศษอาหาร น้ าทิ้งและของเสีย 

๔. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยในโรงเรียน 
๔.๑ นักเรียนและบุคลากรตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการทีส่่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ 

  ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
๕. พัฒนาแผนปฏบิัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

๕.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนปฏบิัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
๕.๒ จัดท าหลักสูตร/แผนการจดัการเรียนรู้/กิจกรรม และกระบวนการเรียนการสอนที่มี  

 การบูรณาการด้านการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
                       ทั้งนี้ตั้งแตบ่ดันี้เป็นตน้ไป  
 
 

       

ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
 
                                                 (นายจรสัธชัย เสิกภูเขียว) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบลูยร์ักษ์พิทยา 

 

 

 

 



๒๙ 

 
วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) 

 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น 

๑. สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเพศศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

๒. สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเพศศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

๓. มีการจัดการเรียนการสอนโดย  บูรณา 
การงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเข้ากับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

๔. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงาน  
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยพรรณนางาน มีโครงการและ
คู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

จุดควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

ระดับชาติค่อนข้างน้อย 
๒. ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ 

ระดับชาติค่อนข้างน้อย 
๓. ครูบางส่วนยังมีด าเนินการจัดกิจกรรม 

ซ่อมเสริมไม่สอดคล้องกับจุดที่ควรพัฒนาของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

๔. สถานศึกษายังมีกระบวนการใช้ 
ประโยชน์ค่อนข้างน้อยจากผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมต่าง ๆ ในแต่ละป ี

๕. สถานศึกษายังขาดเครื่องมือที่ม ี
ประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพจริง 

โอกาส 
         คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ให้การสนับสนุนทั้งในด้าน
การเงินและแรงงานเพ่ือพัฒนาโรงเรียนเป็นประจ าทุกปี
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาทั้ง
ในด้านงบประมาณ 

อุปสรรค 
         จ านวนประชากรลดลง การคมนาคมไม่
สะดวกมีรถรับส่งนักเรียนไปยังตัวเมืองอุดรธานี 
แต่ขาดรถรับส่งจากหมู่บ้านต่าง ๆ มายังโรงเรียน
ส่งผลให้นักเรียนในหมู่บ้านเข้าเรียนในตัวจังหวัด
มากขึ้น 

 
 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม  บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือนและถนน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีโคมลมลอยฟ้าผ้า
มัดหมี่ย้อมคราม 
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.๓  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม  ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๔,๒๔๗ คน บาทจ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 
 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  ของชุมชนเป็นอย่าง
ดี เช่น  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาชุมชน  การให้ความรู้ด้านการศึกษา  รวมทั้งชุมชน



๓๐ 

 
และหน่วยงานทางราชการในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการ  ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยา  ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  มีข้อจ ากัด  ในด้านงบประมาณ  และยังขาดงบประมาณใน
การสนับสนุนจากภาคเอกชน  จึงท าให้การพัฒนาโรงเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป 


