
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
ประจ าปี 2563 

โรงเรยีนพพิฒัน์ราษฎรบ์ ารุง 
อ าเภอกมลาไสย   จงัหวัดกาฬสนิธุ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์ เขต  ๑ 



 

บทคัดย่อ 
สภาพปัจจุบนั 

โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง    ตั้งอยูเ่ลขท่ี -   หมู่ท่ี   11          ถนน   สัญจรราชกิจ   ต าบลกมลาไสย  
อ าเภอ กมลาไสย   จงัหวดั กาฬสินธ์ุ     รหสัไปรษณีย ์46130    โทรศพัท ์  098 5846316  website 
http://www..Pipatras’thai.ac.com   Email:weera1960@outlook.com   สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1   เปิดสอนตั้งแต่ระดบั อนุบาล ถึงระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6   
ผูอ้  านวยการ ช่ือนายวีรพงษ ์  บุญธรรม วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ผูช่้วย
ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้ง จ  านวน   1   คน (อตัราวา่ง)    ครูสายผูส้อน 27  คน  ครูอตัราจา้ง 1  คน  พนกังาน
บริการอตัราจา้ง 1  คน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  1 คน เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 คน  นกัเรียนทั้งหมด 612  คน อาคาร
เรียน 4  หลงั จ  านวน หอ้งเรียน 21 หอ้งเรียน หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง  หอ้งวทิยาศาสตร์ 1 หอ้ง หอ้งพิเศษ 6 
หอ้ง ห้องสมุด 1 หอ้ง อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั โรงฝึกงาน  1 หลงั และส้วม 5 หลงั   หมู่บา้นในเขต
บริการ   5  หมู่บา้น  

 ตั้งอยูห่่างจากตวัจงัหวดักาฬสินธ์ุ ประมาณ   15   กิโลเมตร สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมี
ลกัษณะ  เป็นชุมชนเมือง  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่  ทิศตะวนัออกตรงขา้มกบัส านกังาน
เทศบาลกมลาไสย ทิศเหนือตรงขา้มกบัท่ีท าการไปรษณีย ์และวฒันธรรมอ าเภอกมลาไสย ทิศตะวนัตกกบั
ทิศใตต้รงขา้มกบัชุมชน  อาชีพหลกัของชุมชน  คือ ท าการคา้ขาย  อาชีพรับจา้งทัว่ไป และท าการเกษตร 
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณี แข่งเรือ
ยาวและเส็งกลองก่ิง    ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั  ปริญญาตรี ข้ึนไป ร้อยละ 30 ระดบั
มธัยมศึกษา      ร้อยละ 40  ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 30  อาชีพ รับราชการร้อยละ 20  คา้ขาย ร้อยละ 15 
รับจา้งร้อยละ 15   ท าการเกษตร ร้อยละ  50  ผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 40,000  บาท  จ  านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว   4  คน 
                    พื้นท่ีโดยรอบ เป็นชุมชนในเมือง จึงมี  สถานท่ีราชการ มากมาย มีบริษทัร้านคา้  ตลาด  วดั  
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน     ท าใหโ้รงเรียนไดรั้บการสนบัสนุน จนโรงเรียนสามารถพฒันาเป็นโรงเรียนดี
ใกลบ้า้น และโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในเร่ืองการใหทุ้นการศึกษา การไดรั้บวสัดุอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน  แต่โรงเรียนไดส่้งเสริมในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออม  เน่ืองจากใน
ชุมชน มีร้านเกมคอมพิวเตอร์ และมีร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียนจึงเนน้เร่ืองการประหยดัอดออมเป็นพิเศษ  

                ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน ทั้งปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน พบวา่
สภาพแวดลอ้มภายนอก มีปัจจยัท่ีเป็นโอกาสต่อการด าเนินงานของโรงเรียนมากกวา่อุปสรรค ปัจจยัท่ีเป็น
โอกาสคือ การกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา ผูน้ าชุมชนและผูป้กครองเห็นความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุน
การจดัการศึกษา มีประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงามเหมาะส าหรับการเรียนรู้ของนกัเรียน แต่ยงัขาดปัจจยัดา้น
งบประมาณเพราะผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท าใหโ้รงเรียนตอ้งรับภาระทั้งอาหารและ
อุปกรณ์การจดักิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากน้ีสภาพปัจจุบนัขาดปัจจยัดา้นคอมพิวเตอร์ ท าให้



 

นกัเรียนเสียโอกาสในการพฒันาศกัยภาพตนเองในดา้นเทคโนโลย ีเสียโอกาสในการศึกษาคน้ควา้ในแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนต ่า 

สภาพแวดลอ้มภายในพบวา่โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง มีจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อนกล่าวคือโรงเรียน
มีโครงสร้างองคก์รท่ีชดัเจน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความรู้ และประสบการณ์ มีการมอบหมายงานแก่บุคลากร 
ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามความรู้ความสามารถและความสนใจของบุคลากร มีแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
การท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ท าใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ชดัเจน ตรวจสอบได ้แต่ในการบริหารงานก็มีจุดอ่อนดา้นบุคลากรซ่ึงมี
บุคลากรไม่ตรงกบัวชิาเอก มีปัญหาการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงส่งผลให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมต ่ายงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
สรุปผลการวเิคราะห์สถานภาพของโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง อยูใ่นสภาพ “ เอ้ือและแขง็ ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่1 
บทน ำ 

1. สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน 
1.1 ภาพรวมของโรงเรียน 

               โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง    ตั้งอยูเ่ลขท่ี -   หมู่ท่ี   11          ถนน    สัญจรราชกิจ    ต าบล
กมลาไสย  อ าเภอ กมลาไสย   จงัหวดั กาฬสินธ์ุ     รหสัไปรษณีย ์46130   โทรศพัท ์ 098 5846316  website 
http://www..Pipatras.thai.ac.com   Email:weera1960@outlook.com   สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1   เปิดสอนตั้งแต่ระดบั อนุบาล ถึงระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6   
ผูอ้  านวยการ ช่ือนายวีรพงษ ์  บุญธรรม วฒิุการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา ผูช่้วย
ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้ง จ  านวน   1   คน (อตัราวา่ง)    ครูสายผูส้อน 27  คน  ครูอตัราจา้ง 1  คน  พนกังาน
บริการอตัราจา้ง 1  คน ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  1 คน เจา้หนา้ท่ีธุรการ 1 คน  นกัเรียนทั้งหมด 651  คน อาคาร
เรียน 4  หลงั จ  านวน หอ้งเรียน 21 หอ้งเรียน หอ้งคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง  หอ้งวทิยาศาสตร์ 1 หอ้ง หอ้งพิเศษ 6 
หอ้ง ห้องสมุด 1 หอ้ง อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั โรงฝึกงาน  1 หลงั และส้วม 5 หลงั   หมู่บา้นในเขต
บริการ   5  หมู่บา้น  
 ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีเขตบริการมีสภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี   

     สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ  เป็นชุมชนเมือง  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน 
ไดแ้ก่  ทิศตะวนัออกตรงขา้มกบัส านกังานเทศบาลกมลาไสย ทิศเหนือตรงขา้มกบัท่ีท าการไปรษณีย ์และ
วฒันธรรมอ าเภอกมลาไสย ทิศตะวนัตกกบัทิศใตต้รงขา้มกบัชุมชน  อาชีพหลกัของชุมชน  คือ ท าการ
คา้ขาย  อาชีพรับจา้งทัว่ไป และท าการเกษตร ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณี แข่งเรือยาวและเส็งกลองก่ิง    ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา
ระดบั  ปริญญาตรี ข้ึนไป ร้อยละ 30 ระดบัมธัยมศึกษา      ร้อยละ 40  ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 30  อาชีพ 
รับราชการร้อยละ 20  คา้ขาย ร้อยละ 15 รับจา้งร้อยละ 15   ท าการเกษตร ร้อยละ  50  ผูป้กครองส่วนใหญ่
นบัถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 40,000  บาท  จ านวนคนเฉล่ีย
ต่อครอบครัว   4  คน 
                    พื้นท่ีโดยรอบ เป็นชุมชนในเมือง จึงมี  สถานท่ีราชการ มากมาย มีบริษทัร้านคา้  ตลาด  วดั  
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน     ท าใหโ้รงเรียนไดรั้บการสนบัสนุน จนโรงเรียนสามารถพฒันาเป็นโรงเรียนดี
ใกลบ้า้น และโรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนในเร่ืองการใหทุ้นการศึกษา การไดรั้บวสัดุอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนการสอน  แต่โรงเรียนไดส่้งเสริมในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออม  เน่ืองจากใน
ชุมชน มีร้านเกมคอมพิวเตอร์ และมีร้านสะดวกซ้ือ โรงเรียนจึงเนน้เร่ืองการประหยดัอดออมเป็นพิเศษ  

 
  
 



 

1.2  สภาพปัจจุบนั 
1.2.1 โรงเรียน พิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง  จดัการศึกษา 2  ระดบั คือ 

- ระดบัก่อนประถมศึกษา 
- ระดบัประถมศึกษา  

1.2.2  ช่ือโรงเรียน พิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง  อกัษรยอ่  ระดบัอนุบาลและระดบัประถมศึกษา   พพร. 
          ช่ือภาษาองักฤษ  “ Pipatrasbamrung  School” 
1.2.3  ค าขวญัโรงเรียน   “ เรียนเด่น  เล่นดี  วจีโสภิต  จริตงาม ” 
1.2.4  สีประจ าโรงเรียน  คือสีน ้าเงิน  – ขาว  
 1.2.5  ประวตัิโรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุงโดยย่อ 
          โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง  ก่อก าเนิดข้ึนมาราว  ร.ศ. 125  ตรงกบั พ.ศ. 2449 โดยเจา้คุณพรหมมุณี 
สมเด็จมหาวีรวงศส์ังคนายก  คร้ังเป็นเจา้คณะมณฑลอีสาน  และขนุจรัสชวนพนัธ์ธรรมการมณฑล  ไดม้า
จดัตั้งโรงเรียนข้ึนท่ีศาลาวดัเกษมาคม (วดัเหนือ)  และตั้งใหข้นุไสยอุตมาลา (นายทศัน์  ศรีบุญลือ)  เป็น
ครูใหญ่คนแรก  และท าการสอนประจ าเพียงคนเดียว มีเงินเดือนจากเงินบ ารุงการศึกษาเป็นรายปี โดยในปี
แรกไดรั้บค่าสอนจ านวน 160 บาท ต่อมานายสัมฤทธ์ิ  ศรีบุญลือ  นอ้งชายไดม้าช่วยสอน  และพอสอนไดไ้ม่
ถึงปี  นายสัมฤทธ์ิ - ศรีบุญลือ    ก็ลาออกไปอุปสมบท  คงเหลือครูเพียงคนเดียวสอนประจ าเร่ือยมาอีกหน่ึงปี 
นายสุทศัน์  ศรีบุญลือ  ลาออกไปรับต าแหน่งก านนัทางราชการจึงแต่งตั้งนายจ าปา  ไชยจ านงค ์มาช่วยสอน
แทน  แต่อยูไ่ดป้ระมาณปีเศษก็ยา้ยไปเป็นครูท่ีอ าเภอเสลภูมิ  จงัหวดัร้อยเอ็ด  ในปี พ.ศ. 2451  ทางราชการ
ไดแ้ต่งตั้งหม่อมหลวงช่วง  มาเป็นครูใหญ่แทน  จนถึงปี พ.ศ. 2456 ไดย้า้ยไปอยูจ่งัหวดัอ่ืน  และ นายยอ่ม  
มีคุปะ  มาเป็นครูใหญ่แทนในขณะนั้นมีจ านวนนกัเรียน 51 คน  จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3    ในปีนั้นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  เขา้สอบไล่  7  คน  สอบได ้ 5  คน โดยมีขนุนิพิฐนิติ-
สาส์น  ธรรมการมณฑล  มาเป็นกรรมการ    ในช่วงนั้น  โรงเรียนตอ้งอาศยัศาลาวดัเกษมาคมเป็นสถานท่ีเล่า
เรียนโดยมีการสับเปล่ียนครูใหญ่และครูประจ าการตามสถานการณ์  จวบจนกระทัง่ชุมชนไดเ้ห็น
ความส าคญัของการศึกษามากข้ึน สถานท่ีเรียนไม่เพียงพอและเหมาะสม  รองอ ามาตยเ์อกหลวงพิพฒัน์
กมลาเขต (ชิต  ศิริบูรณ์)  นายอ าเภอสมยันั้น  พร้อมดว้ยราษฎร์  พอ่คา้  ประชาชน  ภายในเขต  ไดร่้วมกนั
เสียสละเวลา  ทรัพย ์ สร้างโรงเรียนเอกเทศข้ึน  1  หลงั  หลงัคามุงกระเบ้ือง  บนเน้ือท่ี  13  ไร่เศษ  ส้ินเงิน
ค่าก่อสร้าง  6,101.90 บาท  (หกพนัหน่ึงร้อยเอด็บาทเกา้สิบสตางค)์    เม่ือสร้างเสร็จไดท้  าพิธีเปิดป้ายนาม
โรงเรียนเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2464  โดยเจา้คุณรณชยัชาญยทุธ สมุห-เทศาภิบาล  เป็นประธานพร้อม
ดว้ย  เจา้คุณชยัสุนทรบวรภกัดี  ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธ์ุ  มาร่วมในพิธี  และตั้งช่ือนามโรงเรียนวา่ 
“โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง”  ซ่ึงในขณะนั้น นายจ าปา  ไชยจ านงค ์ ยงัเป็นครูใหญ่ ในปีนั้นมีจ านวน
นกัเรียน 146  คน 
           จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2512  หน่วยราชการ  และผูป้กครองนกัเรียน  ไดมี้ความคิดวา่น่าจะยบุรวม
โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนศรีกมลาไสย  เขา้ดว้ยกนั  เพื่อง่ายต่อการบริหารเพราะมีอาณาเขต



 

ใกลเ้คียงกนัเพียง 50 เมตร  และขอแลกเปล่ียนท่ีดินจากกรมธนารักษ ์ กระทรวงการคลงั  ซ่ึงอยูติ่ดกบั
โรงเรียนศรีกมลาไสยกบัท่ีดินเดิม  เป็นผลส าเร็จ และเม่ือรวมเน้ือท่ีแลว้มีทั้งส้ิน 16 ไร่ 1 งาน  65   ตารางวา  
และใชช่ื้อนามโรงเรียนวา่  “ โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง ”  จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั 

      รำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. ขนุไสยอุตมาลา (นายทศัน์  ศรีบุญลือ)  2449 – 2451 
2. หม่อมหลวงช่วง    2451 – 2456 
3. นายยอ่ม  มีคุปะ    2456 – 2459 
4. นายจ าปา  ไชยจ านงค ์    2459 – 2468 
5. นายหนู  ชนะศึก    2468 – 2470 
6. นายแกว้  ทองเจริญ    2470 – 2492 
7. นายช่ืน  โพธิแท่น    2492 – 2503 
8. นายสิงห์  กลา้วจิารณ์    2503 – 2504 
9. นายช่ืน  โพธิแท่น    2504 – 2509 
10. นายประชุม  ศิริบูรณ์    2509 – 2511 
11. นายสันต ์ บณัฑิโต    2511 – 2513 
12. นายสุวฒัน์  แสงพรหม   2513 – 2520 
13. นายพิชยั  วทิยบูรณ์    2521 – 2531 
14. นายสันต ์ บุระผากา    2532 – 2544 
15. นางนกแกว้  ยวุพนัธ์ุ    2544 – 2545 
16. นายสันต ์ บุระผากา    2545 – 2551  
17. นายยรรยง  คงภาษี    2551 –   2558 
18. นายวรีพงษ ์ บุญธรรม                                      2558 –  ปัจจุบนั  

รำยนำมผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. นายประชุม  ศิริบูรณ์   1  ตุลาคม  2511   –  30  กนัยายน  2520  
2. นายบานเยน็  สุนทรไชย  1  ตุลาคม  2518   –  30  กนัยายน  2532 
3. นายบรรลุ  วงศก์มลาไสย  30  กนัยายน 2521 – 11  มิถุนายน  2527                 
4. นางจีรวฒัน์  แสงไสว   7  ตุลาคม  2527   –    6 ธนัวาคม  2538 
5. นายสนิท  โพธิแท่น   29  มิถุนายน 2538  –  30 กนัยายน  2542 
6. นางวรวรรณ  สวา่งบุญ   19  ตุลาคม  2538   – 31  ธนัวาคม   2560 

 
 
 



 

1.2.6  เขตบริการโรงเรียน 
                                   มี  2 ต าบล 5 หมู่บา้น คือ    

หมู่ท่ี 1 คุม้ตลาด             ต าบลกมลาไสย 
หมู่ท่ี 5     คุม้สระบวั           ต าบลกมลาไสย 
หมู่ท่ี 11   คุม้ดอนสวรรค ์    ต าบลกมลาไสย 
หมู่ท่ี 14   คุม้ฟากปาว         ต าบลกมลาไสย 
หมู่ท่ี 3     คุม้กดุกวา้ง - หนองโก    ต าบลหลกัเมือง 

 

1.2.7   ทีต่ั้งและขนำดของโรงเรียน 
 โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง  เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตเทศบาล  ต าบล      
กมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 1 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอน 2 ระดบั  คือระดบัก่อน
ประถมศึกษา  และระดบัประถมศึกษา  ในระดบัก่อนประถมศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 
และระดบัประถมศึกษาเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวนทั้งส้ิน 21 ห้องเรียน 
 สถานท่ีตั้งอยูห่มู่บา้นดอนสวรรค ์ หมู่ท่ี 11  ถนนสัญจรราชกิจ  ต าบลกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ รหสัไปรษณีย ์ 46130  โทรศพัท ์ 098 5846316     สภาพการคมนาคมในการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยราชการภายในอ าเภอสะดวก  รวดเร็ว  ดงัรายละเอียดระยะทางท่ีควรทราบ  ดงัน้ี 
 จากโรงเรียนถึง - โรงพยาบาลกมลาไสย   1,000  เมตร 
   - ท่ีวา่การอ าเภอกมลาไสย  1,000  เมตร 
   - ส านกังานสรรพากรอ าเภอ  1,000  เมตร 
   - ส านกังานเกษตรอ าเภอ   700     เมตร 
   - สถานีต ารวจภูธร   900     เมตร 
   - ส านกังานสหกรณ์อ าเภอ  900     เมตร 
   - ธนาคารออมสิน   800     เมตร 
   - ธนาคารไทยพานิชย ์   700     เมตร 
   - ธนาคาร  ธกส.    500     เมตร 
   - ส านกังานกรมอุตุนิยมวทิยา  900     เมตร 
   - ไปรษณียโ์ทรเลข   1,200  เมตร 
   -  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  12.50  กม. 
 ท่ีตั้งของโรงเรียนถือไดว้า่อยูใ่จกลางชุมชนขนาดใหญ่เป็นศูนยร์วมของการใหก้ารบริการกบั
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  ชุมชน  อยา่งต่อเน่ืองมิไดข้าดโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของอาคาร  สถานท่ี  
บุคลากรในโรงเรียน  ตลอดจนวสัดุ – อุปกรณ์ 
 



 

  วสัิยทัศน์  
“ภายใน ปี พ.ศ. 2563  ผูเ้รียนมีมาตรฐานการเรียนรู้สู่สากล บนพื้นฐานคุณธรรม ตามวถีิ

ไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม นอ้มน า หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
   
  อตัลกัษณ์ 
                  ประหยดั  อดออม 
เอกลกัษณ์ 
                 แต่งกายดี มีระเบียบ เพียบพร้อมความเป็นไทย 
ปรัชญำ 
                นฺตถิ  ปฺญญา  สมา  อาภา  
              “แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี” 
ค ำขวญั 
              “ เรียนเด่น  เล่นดี  วจีโสภิต  จริตงาม” 
อกัษรย่อ 
                   พ.พ.ร. 
สีประจ ำโรงเรียน 
                  น ้าเงิน-ขาว 

 สีน ้าเงิน  หมายถึง  ความอดทน  เขม้แขง็  หนกัแน่น  ศูนยร์วมน ้าใจเขม้ขน้ 
                          สีขาว       หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธ์ิ  ยติุธรรม  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
                                      ตน้สัตตบรรณ 
ดอกไม้ประจ ำโรงเรียน 
                                      ดอกทองกวาว 
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อาคาร 1 การเวก 
 

อาคาร 2 ยงูทอง 
 

อาคาร 3  ทองกวาว 

                       โรงอาหาร โรงรถ 

 

สวนสมุนไพร 
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อาคาร 3ทองกาว
กาวกาว 

แผนผงัโรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุง 

 5 

อาคาร 5 จนัผา 



 

 

1.2.9   โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุง 
                                                        
  

 
 
                                      

 

 

 

                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
  

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

  
กลุ่มบริหำรงำนบริหำรทัว่ไป 

   กลุ่มงำนบริหำรงำนวิชำกำร        
- งานวางแผนงานดา้น
วชิาการ 
- งานจดัการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการศึกษา 
-งานเครือข่ายทางวชิาการ 
- งานภาคี  4   ฝ่าย 
กลุ่มงำนพฒันำหลักสูตร                  
- งานพฒันาหลกัสูตรของ 
สถานศึกษา 
- งานพฒันาสาระหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 
- งานพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ 
- งานกิจกรรมแนะแนว 
- งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กลุ่มงำนวิจัยและวัดผล
ประเมินผล    
- งานวดัผลประเมินผล 
- งานวจิยั 
กลุ่มงำนพฒันำส่ือเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
- งานผลิตส่ือเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 
- งานห้องสมุด 
- งานดูและระบบ  ICT 
- งานคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มงำนบัญชีพสัดุและ
สินทรัพย์ 
- งานการเงินและบญัชี 
- งานพสัดุและสินทรัพย ์
- งานสวสัดิการโรงเรียน 
- งานออมทรัพย ์
- งานตรวจสอบถ่วงดุล 
กลุ่มงำนแผนงำนและ
งบประมำณ 
- งานจดัท าและขอจดัตั้ง 
   งบประมาณ 
- งานระบบขอ้มูลนกัเรียน  
SMIS/ 
- งานแผนและโครงการ 
- งานประเมินติดตามโครงการ 
 

กลุ่มงำนอตัรำก ำลัง  บรรจุ  
แต่งตั้ง 

- งานอตัราก าลงั 
- งานบรรจุ  แต่งตั้ง  และ
โยกยา้ย 
- งานวา่ดว้ยการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
กลุ่มงำนสัมพนัธ์ชุมชน  
- งานสัมพนัธ์ศิษยเ์ก่า 
- งานองคก์รภาครัฐและเอกชน 
-งานบริการชุมชน 
กลุ่มงำนพฒันำบุคลำกร  
- งานวา่ดว้ยวทิยฐานะ 
- งานพฒันาครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
- งานอบรมและศึกษาต่อ 
- งานยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
กลุ่มงำนส่งเสริมวินัย  
- งานส่งเสริมวนิยัและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 
- งานด าเนินงานทางวนิยัและ
การ 
   ลงโทษ 
- งานทะเบียนประวติั 
- งานด าเนินการด้าน 
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- งานส่งเสริมมาตรฐานและ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป  
- งานสารสนเทศ 
- งานธุรการ 
- งานโสตทศันูปกรณ์ 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานรักษาความปลอดภยั 
- งานพฒันาองคก์ร 
- งานควบคุมภายใน 
กลุ่มงำนพฒันำคุณธรรม
จริยธรรม  
- งานส่งเสริมจริยธรรม 
- งานหวัหนา้ระดบั 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
กลุ่มงำนศึกษำภำคบังคับ  
- งานส ามะโนประชากร 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- งานประสานระบบการศึกษา 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

  
 

นกัเรียน 



 

                                                                                                                                                              
1.2.10   ขอ้มูลนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2559  

ตำรำงที ่ 1  แสดงจ ำนวนนักเรียน   ห้องเรียน โรงเรียนพพิัฒน์รำษฎร์บ ำรุง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 

ระดบั/ชั้น จ านวน
หอ้งเรียน 

จ านวนนกัเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษำ 
อนุบาล 1 

 
1 

 
11 

 
8 

 
19 

อนุบาล 2 2 25 24 49 
รวม 3 36 32 68 
ประถมศึกษำ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
3 

 
41 

 
36 

 
77 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 3 48 38 86 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 3 55 41 96 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 57 52 109 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 3 61 42 103 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 37 30 67 

รวม 17 305 239 544 
     

รวมทั้งหมด 20 341 271 612 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2.11  ขอ้มูลคณะครูประจ าปีการศึกษา 2559    ตำรำงที ่ 2  จ ำนวนบุคลำกร  แสดงต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ  
ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง วฒิุ วชิาเอก ปริญญาตรี/โท 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

นายวรีพงษ ์ บุญธรรม 
อตัราวา่ง 
นางลาวรรณ  ภกัดีสุวรรณ 
นางอรอนงค ์ อ่ิมประเสริฐ 
นางสมหมาย  เกษลา 
นางเนตรนภา  ดอนเงิน 
นางสาวเพญ็ประภา พวงศรี 
นางมะลิจนัทร์ ดอนกระสินธ์ุ 
นางสาววรุิณศิริ สารผล 
นางรัชนี  สีดา 
นางพชัริดา  นาใจรีบ 
นางณฐิักา  สินธุเสน 
นางอนงค ์ นาสมบติั 
นางสาวปฏิธาร  จนัประทดั 
นางจนัทรัมพร  ผา่นส าแดง 
นางพิศมยั  นาสมใจ 
นางยพุา เวยีงกมล อดัโดดดร 
นางสุพรรณี  ภูอ่อนศรี 
นางสิรินาฏ  บาลลา 
นางเพลินพิศ  สุวรรณศรี 
นางสาววรรณา เอ่ียมวิสุทธิสาร 
นายสุวนัชยั  ภารพิบูลย ์
นายสราวฒิุ  แทนสม 
นายวสิิฐศกัด์ิ  อารีเอ้ือ 
นายนพรัตน์  โชติจ าลอง 
นางอญัชลี  สอนชา 
นางสุรียพ์ร  สุขช่วยชู 
นางสาวนภชนก ช่ืนนิรันดร์ 
นายพฤษภา  คะตะวงศ ์
นายไพบูรณ์   นาชยัฤทธ์ิ 
น.ส.เกียรติธิดา ชาติแพงตา 
นางกสุุมา  สายสร้อย 

ผูอ้  านวยการ 
รองผูอ้  านวยการ 

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

ครูอตัราจา้ง 
ภารโรงอตัราจา้ง 

ธุรการ 
พ่ีเล้ียงเด็กพิการ 

ศษ.ม. 
 

ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
กศ.ม. 
กศ.ม. 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 
ค.บ. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 
กศ.ม. 
ค.บ. 
ศษ.บ. 
ค.ด. 
กศ.ม. 
กศ.ม. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ศษ.ม. 
ค.บ. 
ค.บ. 
กศ.ม. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ม.6 
ว.ทบ. 
ค.บ. 

บริหารการศึกษา 
 
ประถมศึกษา 
จิตวทิยาการแนะแนว 
วทิยาศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยกีารศึกษา 
บริหารการศึกษา 
ภาษาองักฤษ 
หลกัสูตรและการสอน 
คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 
บริหารการศึกษา 
บรรณารักษ ์
หลกัสูตรการสอน 
บริหารการศึกษา 
ประถมศึกษา 
บริหารการศึกษา 
หลกัสูตรและการสอน 
บริหารการศึกษา 
ปฐมวยั 
ปฐมวยั 
พลศึกษา 
บริหารการศึกษา 
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
หลกัสูตรและการสอน 
ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ 
พลศึกษา 

- 
สตัวศาสตร์ 

การศึกษาปฐมวยั 

วทิยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
คณิตศาสตร์ 
ประถมศึกษา 
 
การสหกรณ์ 
ประถมศึกษา 
 
 
ประถมศึกษา 
นาฏศิลป์ 
ภาษาไทย 
 
 
 
ภาษาองักฤษ 
 
 
สงัคมศึกษา 

                             
   
 



 

 ตำรำงที ่ 3  จ ำนวนบุคลำกร  แสดงวทิยฐำนะ และเพศ 

จ ำนวนบุคลำกรโรงเรียนพพิัฒน์รำษฎร์บ ำรุง  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 
 

ต าแหน่ง วทิยฐานะ เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม 
ผูอ้  านวยการ ช านาญพิเศษ 1  1 
รองผูอ้  านวยการ ช านาญการพิเศษ - 1 1 

ครู 
ช านาญการพิเศษ 2 20 22 
ช านาญการ                1 1 2 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ - 1 1 

รวม 4 23 27 
 

 

 

1.2.12  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง มีอาคารสถานท่ีเพื่อด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาดงัน้ี 

 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ไดแ้ก่ อาคารเรียนจ านวน   4  หลงั  คือ  อาคารสร้างเอง  จ  านวน  1 หลงั   
อาคาร สปช.   105/29   จ  านวน  2  หลงั   อาคารประกอบโรงฝึกงาน  2  หลงั  อาคารเอนกประสงค ์       
จ  านวน  1  หลงั   ส้วม    จ  านวน  5  หลงั     

สนามกีฬา  และลานกีฬา 
    1.  สนามเซปัคตะกร้อ            จ  านวน     1    สนาม 
    2.  สนามฟุตบอล                   จ  านวน     1     สนาม 
    3.  สนามบาสเกตบอล            จ  านวน     -    สนาม 
    4.  สนามกีฬาเปตอง               จ  านวน     -    สนาม 

                  5.  ลานกีฬาเอนกประสงค ์    จ  านวน    2     ลานกีฬา 
จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  19 หอ้งเรียน  แบ่งเป็น 

ระดบัชั้นอนุบาล       จ  านวน        3   หอ้งเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ  านวน    16   ห้องเรียน 
 
 
 

 
 
 
 



 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

นำยวรีพงษ์  บุญธรรม 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

อตัราวา่ง 

กลุ่มบริหารทัว่ไป กลุ่มบริหารงานวชิาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสุพรรณี  ภูอ่อนศรี 
- วางแผนการบริหารงาน 

- งานจดัระบบควบคุมภายใน 

- ประสานการจดัการศึกษาใน นอกระบบ 

-ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 
- ทศันศึกษา 
- งานกิจการนกัเรียน 

- จดักิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

-ดูแลอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม 

 
- งานรับนกัเรียน 

- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานประชาสมัพนัธ์งานการศึกษา 
-งานรายงานผลการปฏิบติังาน 

 
- งานพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
- งานประสานงานและพฒันาเครือข่าย
การศึกษา 
- งานด าเนินงานธุรการ 
-งานจดัท าส ามะโนนกัเรียน 

-งานประสานราชการกบัภูมิภาค และ
ทอ้งถ่ิน 

 
- งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบาย 
- งานจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
งานพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นางยพุา  เวยีงกมล อดัโดดดร 
- งานพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

- วางแผนดา้นวิชาการ 
- งานนิเทศการศึกษา 

 
- งานจดัการเรียนการสอนใน 

สถานศึกษา 
- งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- งานนิเทศการศึกษา 

 
- พฒันาส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
-  ส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 
-งานส่งเสริมความเขม้แขง็ทาง
การศึกษา 

 
- จดัท าระเบียบและแนวปฏิบติั 
งานวิชาการ 
- งานคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียน 

- งานนิเทศการศึกษา 

 
- งานวดัผลประเมินผล 
- งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- งานพฒันาและใชส่ื้อเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา 

 
- งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- งานวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- งานประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการ 

นางพิศมยั  นาสมใจ 
- งานอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณ 

- งานขอโอนและการขอเปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

- งานตรวจสอบ/รายงานการใชง้บ 

 
- งานระดมทรัพยากร /การลงทุน 

- งานบริหารจดัการทรัพยากร 
- งานจดัท าบญัชีการเงิน 

- งานจดัท า จดัหาแบบพมิพ ์บญัชี 

 
- งานก าหนดรูปแบบรายการ ครุภณัฑ ์

- งานจดัหาพสัดุ 
- งานจดัหาผลประโยชนก์ารทรัพยสิ์น 

- งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน 

 
- งานการจดัท าแผนงบประมาณ 

- งานจดัท าแผนปฏิบติัราชการใชเ้งิน 

- งานวางแผนพสัดุ 
- งานควบคุม ดูแลพสัดุ 

 
- ตรวจสอบติดตาม รายงาน 

- พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
- งานจดัท า จดัหาแบบพมิพ ์บญัชี 
- งานตรวจสอบ/รายงานการใชง้บ 

 

นางอญัชลี  สอนชา 
- วางแผนอตัราก าลงั 
- ด าเนินการเก่ียวกบัการเล่ือนขั้น 

-วินยั และการลงโทษ 

-สัง่พกัราชการ สัง่ใหอ้อก  

 
- จดัสรรอตัราก าลงั 
- การลาของบุคลากร 
-ประเมินผลปฏิบติังาน 

-ส่งเสริม ขอใบประกอบวิชาชีพ 

 
- การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
- งานอุทธรณ์และร้องทุกข ์

-งานออกจากราชการ 
-มาตรฐานวิชาชีพครู 

 
- เปล่ียนต าแหน่ง 
- งานส่งเสริมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
- ส่งเสริม วืนยั คุณธรรม จริยธรรม 

 
- งานทะเบียนประวติั 
-งานขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
- งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
-งานพฒันาขา้ราชการครู 

 
1.2.13  แผนภูมิแสดงการบริหารจดัการโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุงปี 2560 

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

1.2.14 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง จดัสอนตามหลกัสูตรสถานศึกษา พุทธศกัราช 2551 ส าหรับหลกัสูตร
สถานศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม ปี 2560  โรงเรียนไดจ้ดั
สัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 

ช่วงช้ันที ่1 (ป.1 - 3) 

ระดับ 
ช้ัน 

เวลำเรียน (คิดเป็นช่ัวโมงต่อสัปดำห์)  
รวม ภาษไทย คณติฯ วทิย์ฯ สังคมศึกษำ

ศำสนำและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษำ
และ 

พลศึกษำ 

ศิลปะ กำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี 

ภำษำต่ำง
ประเทศ 

กจิกรรม
พฒันำ
ผู้เรียน 

ป. 1 
ป. 2 
ป. 3 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

2 
2 
2 

4 
4 
4 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

3 
3 
3 

26 
26 
26 

รวม
เฉล่ีย 

5 5 2 4 2 2 2 1 3 26 

*  จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเท่ากบั 26 ชัว่โมง /สัปดาห์ 
 

ช่วงช้ันที ่2 (ป.4 – 6) 

ระดับ
ช้ัน 

เวลำเรียน (คิดเป็นช่ัวโมงต่อสัปดำห์)  
รวม ภาษไทย คณติฯ วทิย์ฯ สังคมศึกษำ

ศำสนำและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษำ
และ 

พลศึกษำ 

ศิลปะ กำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี 

ภำษำต่ำง
ประเทศ 

กจิกรรม
พฒันำ
ผู้เรียน 

ป. 4 
ป. 5 
ป. 6 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

2 
2 
2 

4 
4 
4 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

3 
3 
3 

26 
26 
26 

รวม
เฉล่ีย 

4 4 2 4 2 2 2 3 3 26 

*  จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนเท่ากบั  26 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 
 
 
 
 



 

แผนการเรียนรู้ / จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ เนน้การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้จากเพลงและเกมในช่วงชั้น
ท่ี 1 (ป.1 - 3) ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงมากท่ีสุดโดยเฉพาะในช่วงชั้นท่ี 2  

 
โครงสร้างเวลาเรียน ในช่วงชั้นท่ี 1 (ป.1 - 3) 

ระดบั
ช้ัน 

เวลำเรียน (ช่ัวโมง / ปี)  
รวม ภาษไทย คณติฯ วทิย์ฯ สังคมศึกษำ

ศำสนำและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษำ
และ 

พลศึกษำ 

ศิลปะ กำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี 

ภำษำต่ำง
ประเทศ 

กจิกรรม
พฒันำ
ผู้เรียน 

ป. 1 
ป.  2 
ป.  3 

200 
200 
200 

200 
200 
200 

80 
80 
80 

160 
160 
160 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

40 
40 
40 

120 
120 
120 

1,040 
1,040 
1,040 

รวม 600 600 240 480 240 240 240 120 360 3,120 
*  จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนแต่ละชั้นเท่ากบั    1,040     ชัว่โมง / ปี 

 
โครงสร้ำงเวลำเรียน  ช่วงช้ันที ่2 (ป.4 – 6) 

 

ระดับ
ช้ัน 

เวลำเรียน (ช่ัวโมง / ปี)  
รวม ภาษไทย คณติฯ วทิย์ฯ สังคมศึกษำ

ศำสนำและ
วฒันธรรม 

สุขศึกษำ
และ 

พลศึกษำ 

ศิลปะ กำรงำน
อำชีพและ
เทคโนโลยี 

ภำษำต่ำง
ประเทศ 

กจิกรรม
พฒันำ
ผู้เรียน 

ป. 4 
ป.  5 
ป.  6 

160 
160 
160 

160 
160 
160 

80 
80 
80 

160 
160 
160 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

80 
80 
80 

120 
120 
120 

120 
120 
120 

1,040 
1,040 
1,040 

รวม 480 480 240 480 240 240 240 360 360 3,120 

*  จ  านวนชัว่โมงท่ีจดัใหน้กัเรียนแต่ละชั้นเท่ากบั    1,040     ชัว่โมง / ปี 
 

 แผนการเรียนรู้ / จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียนท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ คือ เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ให้
ผูเ้รียนกลา้แสดงออก พยายามสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้เพลงและเกม 

 
 
 
 
1.2.10. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียน(ผลการเรียน ระดบั 3 – 4 ) แยกเป็นระดบัชั้น  ปีการศึกษา  2559 



 

โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  1 
 

ชั้น/กลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้ 

จ านวน
นกัเรียน 

ภาษาไทย คณิตศาส
ตร์ 

วิทยาศาส
ตร์ 

สงัคมฯ ศิลปะ สุข/พละ การงานฯ ภาษาองัก
ฤษ 

รวม 

ป. 1 77 72 72 75 76 75 76 77 73 526 
ป. 2 86 58 63 69 79 81 85 84 65 584 
ป. 3 96 80 68 76 80 91 88 87 73 643 
ป. 4 109 45 68 50 78 95 101 83 68 …… 
ป. 5 103 38 52 28 80 66 102 100 42 === 
ป. 6 67 22 36 22 45 67 67 67 34  

           
รวม 538          

 

ผลสัมฤทธ์ิกำรทดสอบระดับชำติ   O – NET(ค่ำเฉลีย่)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่6 
โรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุง   ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 1 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
 

ชั้น/กลุ่มสาระ จ านวนนกัเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ หมายเหตุ 
ชั้น ป.6 57 52.01 42.37 48.33  

คะแนนสูงสุด  74.75 85 85.50  
คะแนนต ่าสุด  13 5 20.50  

 
ผลสัมฤทธ์ิกำรทดสอบระดับชำติ   NT(ค่ำเฉลีย่)  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่3 

โรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุง  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

 

ชั้น/กลุ่มสาระ จ านวนนกัเรียน ผลการสอบ หมายเหตุ 
ดา้นภาษา 103 49.58  
ดา้นค านวณ 103 33.53  
ดา้นเหตุผล 103 45.82  

รวม  42.98  

 

 



 

บทที ่2 
กำรวเิครำะห์ศักยภำพของโรงเรียน 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง ถือเป็นขั้นตอนส าคญัในกระบวนการจดัท า
แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปี    โรงเรียนไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ศึกษาธรรมนูญโรงเรียน 
3. ศึกษากลยทุธ์ นโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 
และงานโรงเรียน 4 งาน ไดแ้ก่ กลุ่มงานวชิาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงาน
บุคคล และกลุ่มงานบริหารทัว่ไป ตลอดจนความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน เพื่อจดัประเด็น
ในแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา 

4. จดัอบรมพฒันาครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นบาน ผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และผูป้กครองนกัเรียนท าการปรับปรุงประเด็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีและแผนกลยทุธ์ของ
โรงเรียน 

5. น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อก าหนดทิศทางน ามาวางแผนกลยทุธ์โดยคณะครูทุกคนมีส่วนร่วม
และแสดงความคิด 

แสดงสถำนภำพกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน(SWOT) 
โอกาส(O:Opportunities) 

 
 
  จุดแขง็(+ ) โอกาส (+ )     จุดอ่อน ( - )  โอกาส  ( + ) 
                     เสริมสร้าง,เพิ่ม ,ขยาย        พฒันา,ปรับปรุง, แกไ้ข 

 
จุแขง็ (  S : Strengths )       จุดอ่อน  ( W : 
Weakness ) 

  
                    จุดแขง็(+ ) อุปสรรค ( - )     จุดอ่อน ( - )  อุปสรรค  ( - ) 
                       พฒันา,ปรับปรุง         รับเร่ง ,ทบทวน, ปรับปรุง 
            เพื่อรอโอกาสภายนอกมีความพร้อม 
         

อุปสรรค(T:Threats) 



 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง  คณะท างานไดว้เิคราะห์เน้ือหาประเด็นปัจจยั
ของสภาพแวดลอ้ม สรุปผลดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
2. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
3. ผลการประเมินสภาพของโรงเรียน 

 
1. ผลกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
           จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง   4 ปัจจยัพบวา่เป็น
โอกาสเอ้ือต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมากกวา่อุปสรรค โดยแยกเป็นรายปัจจยัดงัน้ี 
1.1 ปัจจัยด้ำนสังคมและวฒันธรรม เป็นปัจจยัท่ีเป็นโอกาสมากกวา่อุปสรรคต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
กล่าวคือ ชุมชนมีประเพณีศิลปวฒันธรรม ท่ีดีงาม และโรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
ศรัทธาของชุมชน นอกจากน้ีชุมชนมีความพร้อมในการบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดย มีถนน  
ประปา ไฟฟ้า สะดวก ส่งผลใหก้ารจดัการศึกษา มีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา การจดัการศึกษา
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และผูน้ าชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูป้กครองนกัเรียนเห็น
ความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดี ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ในการ
ด าเนินงานคือค่านิยมดา้นวตัถุ ในชุมชนมีมาก นกัเรียนมีพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสม
นอกจากน้ีผูป้กครองนกัเรียนบางส่วนไปท างานท่ีต่างจงัหวดั และเมืองหลวงโดยปล่อยใหน้กัเรียนอาศยัอยู่
กบัคุณตา – คุณยาย หรืออาศยัอยูก่บัญาติ ท าใหน้กัเรียนขาดความอบอุ่น และไม่ไดรั้บความช่วยเหลือใน
ดา้นการเรียนเท่าท่ีควร  และอีกส่วนหน่ึงผูป้กครองชอบเล่นการพนนั ผูป้กครองชอบด่ืมเหลา้ ส่งผลให้
นกัเรียนเห็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีใหน้กัเรียน  
1.2 ปัจจัยด้ำนเทคโนโลย ี เป็นปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคมากกวา่โอกาส เน่ืองจากโรงเรียนขาดแคลนเร่ือง
คอมพิวเตอร์ ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   
นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากส่ือเทคโนโลยต่ีางๆนอ้ยและในส่วนท่ีมีใช ้ก็ขาดการก ากบั การดูแล
ควบคุม การใหค้  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ส่งผลใหมี้พฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีผิด และมีค่านิยมท่ีไม่
ดีงาม ไม่รักษาขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีท่ีดีของไทย นกัเรียนใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่ เล่นเกม คุย
โทรศพัท ์ข่ีรถมอเตอร์ไซดเ์ล่น นอกจากน้ีเทคโนโลยใีนดา้นคอมพิวเตอร์มีราคาแพงท าใหก้ารไดรั้บบริการ
ไม่ทัว่ถึง ท าใหไ้ม่สามารถน ามาพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามความตอ้งการ   ปัจจยัท่ีเป็นโอกาส
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน คือ มีแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาชาวบา้น ในเร่ืองของการช่างฝีมือ การสร้าง
โบสถ ์ลายไทยต่างๆ วทิยากรทอ้งถ่ิน เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ความเจริญในดา้นเทคโนโลย ีส่งผลใหน้กัเรียนรู้จกัคน้ควา้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทนัสมยั นอกจากน้ี 
ผูป้กครองไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ส่ือเทคโนโลย ีส่งผลใหเ้ห็นความส าคญัในการจดัการศึกษาของบุตรหลาน
มากข้ึน 



 

1.3 ปัจจัยด้ำนเศรษฐกจิ  เป็นอุปสรรคมากกวา่โอกาส เพราะผลจากวกิฤติเศรษฐกิจ และค่าครองชีพท่ี
สูงข้ึนท าใหผู้ป้กครองมีรายจ่ายในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน แต่รายไดเ้ท่าเดิมหรือบางครอบครัวมีรายไดน้อ้ย ท า
ใหไ้ม่มีเงินสนบัสนุนการจดัการศึกษาของนกัเรียนเป็นผลใหข้าดแคลนส่ือ อุปกรณ์การเรียน นอกจากน้ี
ผูป้กครองท่ีวา่งงาน ไดไ้ปท างานต่างถ่ิน ท าใหน้กัเรียนบางคนติดตามผูป้กครอง ส่งผลกระทบต่อการเรียน
ท าใหไ้ม่ต่อเน่ืองในการเรียนและจ านวนนกัเรียนในโรงเรียนก็ลดลง ส่วนปัจจัยทีเ่ป็นโอกำส คือ  โรงเรียนมี
กองทุนหลายกองทุนเช่นกองทุนกีฬา กองทุนเพื่อการศึกษานกัเรียน กองทุนโรคเอดส์ นอกจากน้ีในชุมชน
เขตบริการยงัมีกองทุนต่างๆ ท าใหผู้ป้กครองมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริม ส่งผลดีต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและผูป้กครองบางส่วนท าอุตสาหกรรมครัวเรือน ท าใหมี้รายไดเ้สริม ส่งผลดีต่อ
การสนบัสนุนการเรียนของผูเ้รียน 
1.4 ปัจจัยด้ำนกฎหมำยและกำรเมือง   เป็นโอกาสมากกวา่อุปสรรค ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนเพราะ
รัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ บญัญติัใหรั้ฐจดัการศึกษา อยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใชจ่้าย ท าใหผู้ป้กครองมัน่ใจ และส่งบุตรหลานเขา้รับการศึกษาทุกคน  นอกจากน้ีการเลือกตั้งระดบั
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ ส่งผลดีต่อการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกลยทุธ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีการกระจายอ านาจมาสู่สถานศึกษา ท าใหก้ารบริหาร
จดัการ เป็นไปอยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
ก าหนดวธีิการสอนโดยใหค้รู ปรับการเรียนเปล่ียนวธีิสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งผลใหผู้ป้กครองไม่
เขา้ใจการศึกษาแนวใหม่  นอกจากน้ีโรงเรียนไม่มีอ านาจในการสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคคล ท าใหข้าด
อตัราก าลงัในวชิาหรือสาขาท่ีตอ้งการ และในการประเมินผลงานเล่ือนวทิยฐานะของขา้ราชการครูเนน้ท่ี
งานเอกสารมากกวา่ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ท าใหค้รูใชเ้วลาวา่ง หรือเวลาส่วนใหญ่กบัการจดัท าเอกสารเพื่อรอ
รับการประเมิน ในเวลาเรียนบางคาบเรียนปล่อยใหน้กัเรียนโดยไม่ไดส้อนอยา่งเตม็เวลา 

 
2. ผลกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในของโรงเรียน จาก 6 ปัจจยัพบวา่ เป็นจุดแข็งต่อการด าเนินงาน
ของโรงเรียน สามารถแยกพิจารณาเป็นรายปัจจยัไดด้งัน้ี 

2.1  ปัจจัยโครงสร้ำงและนโยบำย เป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดแขง็มากกวา่จุดอ่อน กล่าวคือโรงเรียนมีแผน
กลยทุธ์ มีแผนปฏิบติัการประจ าปี มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชดัเจน ท าใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนมี
ระบบ มีความต่อเน่ือง ส่งผลดีต่อการบริหารจดัการ นอกจากน้ีโรงเรียนมีการมอบหมายงานแก่บุคลากร
ชดัเจนมีค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท าใหก้ารปฏิบติังานไม่ซ ้ าซอ้น และเกิดประสิทธิภาพ และโรงเรียน
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เนน้การมีส่วนร่วม ส่งผลดีต่อขวญัก าลงัใจของผูร่้วมงานและสามารถท างานได้
อยา่งสร้างสรรค ์ส่วนปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อนอยูบ่า้งคือ โรงเรียนขาดการก ากบั ติดตาม โครงการและมีการ
มอบหมายงานหลายอยา่ง การท างานไม่ต่อเน่ือง และมีผลงานท่ีไม่มีคุณภาพ มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย
หน่วยเหนือบ่อยๆ ท าใหก้ารวางแผนในการท างานไม่ต่อเน่ืองขาดคุณภาพ ระบบขอ้มูลสารสนเทศของ
โรงเรียนยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ท าใหข้าดการน าขอ้มูลน ามาใช ้และขาดการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนท่ีเป็น



 

เอกสารแก่ชุมชน ท าใหชุ้มชนผูป้กครองขาดความเขา้ใจในกิจกรรมการด าเนินการของโรงเรียน อนัจะ
ส่งผลใหก้ารไดรั้บความร่วมมือจากผูป้กครองไม่ดีเท่าท่ีควร 

2.2  ปัจจัยด้ำนผลผลติและกำรบริกำร  เป็นจุดอ่อนต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เน่ืองจาก
นกัเรียนบางส่วนอ่านหนงัสือไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ไม่ชอบอ่านหนงัสือ ขาดการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง
อยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอส่งผลใหข้าดนิสัยการใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากน้ี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เม่ือนกัเรียนท่ีจบการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูป้กครองมีทศันคติส่งนกัเรียนท่ีเรียนดี ไป
เรียนโรงเรียนมธัยมในตวัอ าเภอ หรือโรงเรียนมธัยมในจงัหวดั ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนจะเหลือ
เฉพาะกลุ่มท่ีเรียนพอใชไ้ปถึงกลุ่มท่ีเรียนอ่อน  ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีผา่นมาอยู่
ในระดบัต ่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ  และนกัเรียนขาดระเบียบวนิยัขาดความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ทั้งน้ีเพราะขาดการก ากบัระบบการช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง ส่วน
ปัจจัยทีเ่ป็นจุดแข็งต่อการด าเนินงานของโรงเรียน คือนกัเรียนในเขตบริการทุกคนไดรั้บบริการการศึกษา 
อยา่งทัว่ถึง ไม่เก็บค่าใชจ่้าย และเรียนจบหลกัสูตรในเวลาท่ีก าหนด นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1 และช่วงชั้นท่ี 
2 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  นกัเรียนช่วงชั้นท่ี  1 - 2 ไดรั้บการบริการอาหารกลางวนัทุกคน และ
นกัเรียน อนุบาล ถึงประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดรั้บอาหารเสริม(นม)ทุกคน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาส่งเสริมการออกก าลงักาย การเล่นกีฬาท าใหผู้เ้รียนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง  

2.3  ปัจจัยด้ำนบุคลำกร เป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน เพราะครูขาดการพฒันาความรู้ในดา้นเทคโนโลย ี
การผลิตส่ือการเรียนการสอน ส่ือไอที นวตักรรมการเรียนรู้ การวจิยัในชั้นเรียน ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ขาดบุคลากรดา้นการเงิน บญัชี พสัดุและธุรการ ท าใหค้รูท างานหลายหนา้ท่ี ส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้รียนและการพฒันาคุณภาพการศึกษา การจดัครูเขา้สอนไม่ครบชั้นตามวชิาเอก ท าใหกิ้จกรรมการเรียน
การสอนไม่ไดผ้ลการเรียนท่ีดี เท่าท่ีควร ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ส่วนปัจจัยทีเ่ป็นจุดแข็งคือ ครูมีคุณวฒิุ
ทางการศึกษาอยา่งต ่าระดบัปริญญาตรีทุกคน  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีวุฒิปริญญาโทในการบริหารการศึกษา 
คณะครูทุกคนมีความรัก ศรัทธาในอาชีพครู มีความรู้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน 
ตลอดจนแบบอยา่งท่ีดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีความรับผิดชอบ เสียสละเอาใจใส่ ดูแลนกัเรียนเป็นอยา่งดี 

2.4  ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพด้ำนกำรเงิน   เป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดแขง็ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน 
กล่าวคือโรงเรียนมีการวางแผน ใชจ่้ายงบประมาณอยา่งเป็นระบบ  ประหยดั ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากชุมชน จาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าใหส้ามารถจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ไดเ้ป็น
อยา่งดี นอกจากน้ีโรงเรียนยงัมีเงินจากกองทุนต่างๆเช่นกองทุนกีฬา กองทุนโรคเอดส์ ฯลฯ  มาส่งเสริม 
เป็นทุนการศึกษา สนบัสนุนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งดีส่วนปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน นกัเรียน
มีจ านวนลดลง  ท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณท่ีคิดตามรายหวัผูเ้รียนไดรั้บงบประมาณนอ้ยลง  ส่งผลต่อ
ความพร้อมในการพฒันาโรงเรียน โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุนรายหวัจากส่วนกลาง
ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน  ส่งผลต่อการด าเนินงานตามแผนไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย และ
ขาดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทศัน์ และระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 



 

2.5  ปัจจัยด้ำนวสัดุทรัพยำกร เป็นจุดแขง็ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีอาคาร
สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกบัความตอ้งการ  มีการใชอ้าคารสถานท่ีอยา่งถูกวธีิ มีการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสม ่าเสมอท าใหเ้กิดความปลอดภยัแก่นกัเรียน  โรงเรียนมีการสนบัสนุนจากชุมชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าใหมี้วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย  โรงเรียนมีบริเวณกวา้งขวาง  
สภาพแวดลอ้มสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม  ท าใหน้กัเรียนเกิดความรักและอยากมาโรงเรียน  ส่วนปัจจยัท่ีเป็น
จุดอ่อน  คือ โรงเรียนขาดหนงัสือ  ส่ือ  ส่ิงพิมพ ์อุปกรณ์และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  การน าวสัดุอุปกรณ์ไป
ใชย้งัขาดการก ากบั ติดตามและประเมินผล  ส่งผลใหก้ารใชว้สัดุไม่คุม้ค่า  และไม่เกิดประสิทธิภาพ และ
วสัดุ อุปกรณ์ทางการศึกษามีราคาแพง  ส่งผลใหก้ารจดัหาวสัดุมาใช ้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 

2.6  ปัจจัยด้ำนบริหำรจัดกำร  เป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดแขง็ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน กล่าวคือ 
โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ท่ีเนน้การมีสวนร่วม และส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม  โรงเรียนเปิดโอกาสใหชุ้มชน  ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ตรวจสอบและพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนตามรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพฒันาระบบการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ท าใหก้ารท างานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ส่วนปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน คือ โรงเรียนขาดการก ากบั ติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆอยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง ส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย โรงเรียนขาดเคร่ืองมือและวธีิการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ท าใหก้ารท างานไม่บรรลุตามวตัถุประสงค ์และโรงเรียนขาดการ
น าขอ้มูลจากการประเมินผลไปใชป้ระโยชน์ในการ วางแผนและปรับปรุงพฒันาการ ท าใหก้ารท างาน
เป็นไปอยา่งไม่มีคุณภาพ 

 
2.7 ผลกำรประเมินสถำนภำพของโรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุง 

จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายในท่ีไดเ้สนอแลว้นั้น สามารถสรุปไดว้า่
โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ มีปัจจยัท่ีเป็นโอกาสและมีจุดแขง็ กล่าวคือปัจจยัภายนอก โรงเรียน
ใหบ้ริการจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง สังคมใหก้ารยอมรับ ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนดว้ยดี 
ส่วนปัจจยัภายใน มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีมเนน้การมีส่วนร่วม มีการ
มอบหมายงานท่ีชดัเจนจึงท าใหโ้รงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง อยูใ่นลกัษณะ “เอ้ือและแขง็” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูมิรูปไข่แสดงสถำนภำพของโรงเรียนพพิฒัน์รำษฎร์บ ำรุง 
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 1 

 

 

โอกำส 
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              3.78 
จุดแข็ง          + 0.32     จุดอ่อน 

 4.40 
 

 

 

 

      3.48 
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บทที ่3 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย 

1 วสัิยทัศน์ของโรงเรียน  
“ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ผูเ้รียนมีมาตรฐานการเรียนรู้สู่สากล บนพื้นฐานคุณธรรม ตามวถีิ

ไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม นอ้มน า หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภำยใต้ ค ำขวญั   “เรียนเด่น  เล่นดี  วจีโสภิต   จริตงำม ” 

3.2   พนัธกจิ 
1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          
2. ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ด าเนินชีวิตตามแนวทาง

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 
4. พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหผู้เ้รียนมี

ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวชิาการอยา่งย ัง่ยนื 
5. พฒันาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
6. จดักระบวนการการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการวดัและประเมินผลท่ี

หลากหลายอยา่งมีคุณภาพ 
7. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 
8. พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมี

คุณภาพ 
9. ประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย                    

เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา 
เป้ำประสงค์  

1. ผู้เรียนเป็นผูมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข         
2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย นอ้มน าหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การด ารงชีวติ 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถตามมาตรฐาน

วชิาชีพ  และจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการตามมาตรฐาน

การศึกษา ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และสังคม 
5. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาเพียงพอ เพื่อสนบัสนุนใหค้รู

และนกัเรียน ใชใ้นการจดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 



 

6. โรงเรียนมีการจดักระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนรู้  การวดัและ
ประเมินผล   ท่ีมีคุณภาพ เอ้ือต่อการพฒันานกัเรียนอยา่งรอบดา้น 

7. โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาอยา่งมีระบบตามหลกัธรรมาภิบาล 
8. โรงเรียนพฒันาแหล่งเรียนรู้  และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
9. ชุมชน  ผูป้กครอง  องคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุน

การจดัการศึกษา 
 3. 3 เป้ำหมำย 

ภำยในปีกำรศึกษำ   
1. นกัเรียนโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิ ทุกกลุ่มสาระอยูใ่น

ระดบั ดี 
2. นกัเรียนโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ทุกคนผา่นการประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องทุกกลุ่มสาระ 
3. ประชากรวยัเรียนร้อยละ  100  ในเขตและนอกเขตบริการ ไดรั้บโอกาสศึกษา ในระดบั

การศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค  
 4.   พฒันาดา้นการจดัการศึกษาและคุณภาพการเรียนรู้  

5.   นกัเรียนมีความรู้ความสามารถ เตม็ศกัยภาพของแต่ละบุคคลและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
เป็นพลเมืองดีของสังคม 
6. ส่งเสริม สนบัสนุนและเพิ่มสมรรถนะ นกัเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษแข่งขนัในระดบั
ต่างๆ 

ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
1. นกัเรียนอ่านออก เขียนได ้ใชค้อมพิวเตอร์เป็น  
1. นกัเรียนมีคุณธรรม น าความรู้ นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
3. นกัเรียนมีความเป็นเลิศดา้นกีฬา   รู้รักษาสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรง 
4. นกัเรียนเป็นผูมี้จิตส านึกในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม ท าใหบ้รรยากาศในโรงเรียนน่าอยู ่น่าเรียน 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ 
เป้าหมายผลผลิตหลกัในระยะ 4 ปี 

 

ตวัช้ีวดัความส าเร็จ เป้าหมายจ านวนนกัเรียนระหวา่งปี 2560 – 2563 
2560 2561 2562 2563 หมาย

เหตุ 
ผลผลติหลกั ที ่1 กำรบริกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำ 
ด้ำนปริมำณ  จ  านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการเตรียมความ
พร้อม 

ด้ำนคุณภำพ นกัเรียนท่ีจบชั้นอนุบาลปีท่ี 2 และมีความ
พร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ด้ำนต้นทุน  ค่าใชจ่้ายในการบริการศึกษาต่อนกัเรียน 1 
คน 

ด้ำนเวลำ ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการเตรียมความพร้อม
จากระดบัอนุบาลเขา้เรียนระดบัประถมศึกษา 
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1,700 

 

100 

 

 
 

41 
1,700 

 

100 

 

รวมงบประมาณ 42,500 40,800 73,100 69,700  

ผลผลติหลกั ที ่2 กำรบริกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
ด้ำนปริมำณ  จ  านวนนกัเรียนท่ีไดรั้บการศึกษา 
ด้ำนคุณภำพ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและมีความรู้ตามหลกัสูตร 
ด้ำนต้นทุน  ค่าใชจ่้ายในการบริการศึกษาต่อนกัเรียน 1 
คน 

ด้ำนเวลำ ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ภายใน 6 ปี 
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รวมงบประมาณ 600,400 525,300 444,600 438,900  

รวมงบประมาณทั้งส้ิน 642900 566,100 517,700 508,600  

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่4 
กลยุทธ์กำรพฒันำโรงเรียน 

4.1 กลยุทธ์กำรพฒันำโรงเรียน 

   โรงเรียนได้ด ำเนินกำรบริหำรงำนตำมกลุ่มบริหำรงำน  4  ฝ่ำย  ดังนี้ 
1.  ดา้นวชิาการ(หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน )    
2.  ดา้นแผนและงบประมาณ  
3.   ดา้นการบริหารทัว่ไป            
4.  ดา้นบุคลากร 
กลยุทธ์หลกัของโรงเรียนพพิัฒน์รำษฎร์บ ำรุง  โรงเรียนได้ใช้กลยุทธ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พืน้ฐำน และส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธ์ุ เขต 1  เป็นแนวทำงในกำรพฒันำ 
ผลผลติและตัวช้ีวดั 
1.  ผลผลิตท่ี 1 (นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา) 

1.1  อตัราการเขา้เรียนร้อยละ   100 
              1.2  ผลการเรียนเฉล่ีย   รวมทุกกลุ่มสาระร้อยละ - 
              1.3  อตัราการจบ  ของนกัเรียนร้อยละ  100 
              1.4  อตัราการออกกลางคนัร้อยละ 0 
 2.  ผลผลิตท่ี 2  (นกัเรียนระดบัช่วงชั้นท่ี 1) 
              2.1  อตัราการเขา้เรียนร้อยละ   100 
             2.2  ผลการเรียนเฉล่ียรวมทุกกลุ่มสาระร้อยละ   81.87                                                                                                                                                                                  
             2.3  อตัราการจบของนกัเรียนร้อยละ 100 
             2.4  อตัราการออกกลางคนัร้อยละ  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง ไดก้ าหนดกลยทุธ์ ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรียน ดงัน้ี 
กลยทุธ์ระดบัโรงเรียน กลยทุธ์ระดบัแผนงาน กลยทุธ์ระดบัโครงการ 

  กลยทุธ์ส าคญั  5  กลยทุธ์  คือ  
   กลยุทธ์ที่1 ปลูกฝังคุณธรรม  
ความส านึกในความเป็นชาติไทย  
และวิ ถี ชีวิตตามหลักป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
ทุกคน 
   กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มอตัราการเข้า
เรียนในทุกระดับ  ทั้ งเด็กทัว่ไป  
ผูพ้ิการ  ผูด้้อยโอกาส  ลดอตัรา
การออกกลางคัน  และพัฒนา
รูปแบบการให้บริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนท่ีอยู่นอก
ระบบการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ      พฒันาสมรรถนะครู
และบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และปฐมวัย  และการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ   ผู ้ เรียน
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรการศึกษาอยา่งเต็มตาม
ศกัยภาพ 
      กลยุทธ์ที่   4   เร่งรัดพัฒนา
ความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารให้แก่
ส ถ าน ศึ กษ าแล ะห น่ วย งาน
การศึกษาในสังกดัเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจดัการ 
 

1.  แผนงำนวชิำกำร 
- พฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหสู้งข้ึนทุก
กลุ่มสาระ 
- จดัหาส่ือนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพดา้นการ
เรียนรู้ 
- ส่งเสริมการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน 
- ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
กระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

- โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ภาษาไทย 
- โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนดว้ย
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการส่งเสริมพฒันาการสอน
วทิยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการ 
- โครงการส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
- โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ศิลปะ 
- โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้
และทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการสางเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- โครงการวดัผลประเมินผล 
- โครงการห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 
- โครงการแนะแนว 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการพฒันาโรงเรียนในฝัน 
- โครงการสนบัสนุนนกัเรียนร่วมแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการทุกระดบั 

 



 
 

กลยทุธ์ระดบัโรงเรียน กลยทุธ์ระดบัแผนงาน กลยทุธ์ระดบัโครงการ 

   ก ล ยุ ท ธ์ ที่   5   ส ร้ า ง ค ว าม
เข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่ วนในการ
บริหารและการจดัการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอ านาจอยา่งมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิ
บ าล ใน ส านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษา  และสถานศึกษา 
 
 
 

2.  แผนงำนบริหำรงำน
ทัว่ไป 
- ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
- ปรับปรุงแหล่ง
สาธารณูปโภคและ
สุขอนามยัในโรงเรียน 
- ปรับปรุงวสัดุ ครุภณัฑ์
และโสตทศันูปกรณ์ให้
ใหม่เสมอ 
 
 

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามพระราชบญัญติัการศึกษา 
- โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
- โครงการแข่งขนักีฬาภายใน/กีฬากลุ่ม/กีฬา
ระดบัเขต 
- โครงการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
-โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการ ทูบี นมัเบอร์ วนั 
- โครงการประชาสัมพนัธ์ผลงานข่าวสาร
และสารสนเทศโรงเรียน 
- โครงการสานสายใยรักผกูสัมพนัธ์ครู
นกัเรียน 
- โครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริม
(นม) 
- โครงการโรงเรียนสามดี 
- โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
- โครงการจดัซ้ือหนงัสือเรียน 
- โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 
- โครงการค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
- โครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
 

 
 



 
 

กลยทุธ์ระดบัโรงเรียน กลยทุธ์ระดบัแผนงาน กลยทุธ์ระดบัโครงการ 

 
 
 
 

3. แผนงำนงบประมำณ 
- การพฒันาระบบขอ้มูล
สารสนเทศ และระบบ
ควบคุมภายใน 
- การพฒันาระบบการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารงบประมาณแบบ  
PBB 

- โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการปีการศึกษา 
- โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
- โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- โครงการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์พื่อการเรียน
การสอนและงานสารบรรณ 

 4. แผนงำนกำร
บริหำรงำนบุคคล 
- พฒันาครูใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ
ครู 
- สร้างขวญัก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการพฒันาบุคลากร 
-โครงการจดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว 

 
 



 
 

บทที ่5 
 

 รำยละเอยีดของแผนงำน โครงกำร กจิกรรม 
 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
กลุ่ม

บริหารงาน
วชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 30,000 
โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 30,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทกัษะกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาการสอนวทิยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการ 15,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

33,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

20,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 25,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 60,000 
โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 68,000 
โครงการวดัผลและประเมินผล 40,000 
โครงการห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 30,000 
โครงการแนะแนว 3,000 
โครงการนิเทศภายใน 5,000 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 100,000 
โครงการพฒันาโรงเรียนในฝัน 37,000 
โครงการสนบัสนุนนกัเรียนร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการทุกระดบั
(งานศิลปหตัถกรรม)ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

40,000 

  
  

 
 
 



 
 

 

แผนงำน โครงการ งบประมาณ 
กลุ่ม

บริหำรงำน 
บุคคล 

 
กลุ่มบริหำร
งบประมำณ 

 
 

กลุ่ม
บริหำรงำน
ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพฒันาบุคลากร 160,000 
โครงการจดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว 108,000 
  
โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา  20,000 
โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 30,000 
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 880,039 
โครงการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์พื่อการเรียนการสอนและงานสารบรรณ 359,200 
  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตามพระราชบญัญติั
การศึกษา 

7,500 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 107,300 
โครงการแข่งขนักีฬาภายใน/กีฬากลุ่มเครือข่าย/กีฬาระดบัเขต 44,000 
โครงการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 507,500 
โครงการโรงเรียนสีขาว 12,000 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 40,000 
โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 25,000 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15,000 
โครงการ ทู บี นมัเบอร์ วนั 20,000 
โครงการประชาสัมพนัธ์ผลงาน ข่าวสารและสารสนเทศโรงเรียน 30,000 
โครงการสานสายใยรักผกูสัมพนัธ์ครูนกัเรียน 4,500 
โครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริม(นม) 3,329,012 
โครงการโรงเรียนสามดี 26,000 
โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 10,000 
โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 30,000 
โครงการจดัซ้ือหนงัสือเรียน 379,219 
โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 156,140 
โครงการค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 147,360 
โครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 197,320 
  

  



 
 

 
 รำยละเอยีดของแผนงำน โครงกำร  

 

แผนงาน โครงการ 
ปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 
กลุ่ม

บริหารงาน
วชิาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาไทย 30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนทกัษะกระบวนการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาการสอนวทิยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

33,000 33,000 33,000 33,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 15,000 15,000 15,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และทกัษะใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

20,000 20,000 20,000 20,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

25,000 25,000 25,000 25,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 60,000 60,000 60,000 60,000 

โครงการส่งเสริมพฒันาทกัษะการเรียนรู้กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน 

68,000 68,000 68,000 68,000 

โครงการวดัผลและประเมินผล 40,000 40,000 40,000 40,000 

โครงการห้องสมุดสู่การเรียนรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการแนะแนว 3,000 3,000 3,000 3,000 

โครงการนิเทศภายใน 5,000 5,000 5,000 5,000 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 

โครงการพฒันาโรงเรียนในฝัน 37,000 37,000 37,000 37,000 

โครงการสนบัสนุนนกัเรียนร่วมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
ทุกระดบั(งานศิลปหตัถกรรม)ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

40,000 40,000 40,000 40,000 

     

     
 



 
 

แผนงำน โครงการ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
กลุ่ม

บริหำรงำน 
บุคคล 

 
กลุ่มบริหำร
งบประมำณ 

 
 

กลุ่ม
บริหำรงำน
ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพฒันาบุคลากร 160,000 160,000 160,000 160,000 

โครงการจดัจา้งลูกจา้งชัว่คราว 108,000 108,000 108,000 108,000 

     

โครงการจดัท าแผนปฏิบติัการ ปีการศึกษา  20,000 20,000 20,000 20,000 

โครงการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

880,039 880,039 880,039 880,039 

โครงการจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑเ์พื่อการเรียนการ
สอนและงานสารบรรณ 

359,200 359,200 359,200 359,200 

     

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ตามพระราชบญัญติัการศึกษา 

7,500 7,500 7,500 7,500 

โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

107,300 107,300 107,300 107,300 

โครงการแข่งขนักีฬาภายใน/กีฬากลุ่มเครือข่าย/
กีฬาระดบัเขต 

44,000 44,000 44,000 44,000 

โครงการจดัสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 507,500 507,500 507,500 507,500 

โครงการโรงเรียนสีขาว 12,000 12,000 12,000 12,000 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 

โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

25,000 25,000 25,000 25,000 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 15,000 15,000 15,000 15,000 

โครงการ ทู บี นมัเบอร์ วนั 20,000 20,000 20,000 20,000 

โครงการประชาสัมพนัธ์ผลงาน ข่าวสารและ
สารสนเทศโรงเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการสานสายใยรักผกูสัมพนัธ์ครูนกัเรียน 4,500 4,500 4,500 4,500 

โครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริม(นม) 3,329,012 3,329,012 3,329,012 3,329,012 

     

     

 



 
 

 
รำยละเอยีดของแผนงำน โครงกำร  

 

แผนงาน โครงการ 
ปีการศึกษา  

2560 2561 2562 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการโรงเรียนสามดี 26,000 26,000 26,000 26,000 

โครงการเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 10,000 10,000 10,000 10,000 

โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 

โครงการจดัซ้ือหนงัสือเรียน 379,219 379,219 379,219 379,219 

โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 156,140 156,140 156,140 156,140 

โครงการค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 147,360 147,360 147,360 147,360 

โครงการกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 197,320 197,320 197,320 197,320 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 

 

 



 
 

 

บทที ่ 6 
กำรก ำกบัติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

                   โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง    ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดแนวทางการ
ก ากบัติดตามประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบติังาน/การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิกรรมดงัน้ี 
กำรก ำกบัติดตำม(Mornitering) 
1.1 จดัรูปแบบการก ากบัติดตาม 
1.2 จดัผูรั้บผดิชอบในการกบัติดตาม 
 
กำรประเมินผล(Evaluation) 
2.1 ตั้งคณะกรรมการประเมิน 
2.2 สร้างเคร่ืองมือประเมินผล 
2.3 ด าเนินการประเมินทั้งก่อนด าเนินการโครงการเพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปไดร้ะหวา่งด าเนินการเพื่อดู
ความกา้วหนา้ ประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อเสนอแนวทางแกไ้ข ปัญหาอุปสรรคและหาทางสนบัสนุน 
ช่วยเหลือ 
 
กำรตรวจสอบ(Audition) 
3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามแผนงาม โครงการปฏิบติังานบนัทึกผลเพื่อปรับปรงพฒันา 
3.2 คณะกรรมกรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อเสนอแนะแนวทางแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรค และหาทางช่วยเหลือสนบัสนุน 
 
กำรำยงำนผล (Reporting) 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไวโ้ดยผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.2 เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา โรเรียนสรุปผลการประเมิน โครงการไวแ้ต่ละปีการศึกษาเพื่อน าเป็นขอ้มูลในการ
แกไ้ขปรับปรุงและพฒันาด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
4.3 เม่ือส้ินสุดแผนพฒันาในปีสุดทา้ยโรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบติังานเพื่อเผยแพร่ชุมชน 
หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมโครงกำร 
 
1.โครงการ........................................................................................................................................... 
2. งบประมาณ.................................................. บาท 
    -  งบอุดหนุน ................................................บาท 
    -  งบสนบัสนุนจาก........................................................................ จ  านวน..................................บาท 
   3. วตัถุประสงค ์
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 สถานท่ี / กิจกรรม ท่ีด าเนินการ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4.2 ผลการด าเนินงานดา้นปริมาณ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
4.3  ผลการด าเนินงานดา้นคุณภาพ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
5.  ปัญหา / อุปสรรค / ขอ้เสนอแนะ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
     ลงช่ือ..........................................ผูรั้บผดิชอบโครงการ 
        ( ................................................) 
    ต าแหน่ง...................................................................................... 
แผนกลยทุธ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2563 

โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง 
 

                   นายคมคิด  ตณัฑสิทธ์ิ               ผูท้รงคุณวฒิุ                                       ประธานคณะกรรมการ 
                   นายประพนัธ์   แสงสวา่ง          ผูท้รงคุณวฒิุ                                       รองประธานกรรมการ 
                    นายดุสิต  ศรีมงคล                 ผูท้รงคุณวุฒิ                                      กรรมการ 
              นายเรืองยศ    มิตรภานนท ์       ผูท้รงคุณวฒิุ                                       กรรมการ 
                    นางวริยา   เอกอุรุ                      ผูท้รงคุณวฒิุ                                  กรรมการ 
                    นายจงกลรัตน์   ดอนโอฬาร      ผูท้รงคุณวฒิุ                                      กรรมการ 
                    นางสาวปิยรัตน์    มิตรภานนท ์ ผูท้รงคุณวุฒิ                                      กรรมการ 
                    นายสุรศกัด์ิ     หมั้นเหนียว    ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       กรรมการ 
                    นางอรดี   สงวนตระกูล           ผูแ้ทนองคก์รชุมชน                             กรรมการ 
                    นายเสกสรร   พิชิตมาร            ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า                                      กรรมการ 
                    นางพรรณี    ฉายจอมพล          ผูแ้ทนผูป้กครอง                                 กรรมการ 
                    พระมหาธีรภทัร์   ปภสัสโร      ผูแ้ทนพระภิกษุ                                   กรรมการ 
                    นายบุญช่วย   เชาวน์อ้ย              ผูแ้ทนองคก์รศาสนา                          กรรมการ 
                    นายสรรเพชร      ดอนเงิน          ผูแ้ทนครู                                            กรรมการ 
                    นายวรีพงษ ์ บุญธรรม     ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง     กรรมการและเลขานุการ 
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สำรบัญ 

                     หนา้ 
 

ค ำน ำ              ก 
สำรบัญ              ข 
บทคัดย่อ              1 

บทที ่1 บทน ำ           2 
1. สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน         

บทที ่2  กำรวเิครำะห์ศักยภำพของโรงเรียน                    
1. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก                    
2. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน                    
3.ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง                               

บทที ่3  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย                    
3. 1 วสิัยทศัน์ของโรงเรียน                     

  3.2   พนัธกิจ                       
3. 3 เป้าหมาย                       

บทที ่4  กลยุทธ์กำรพฒันำโรงเรียน         
4.1  กลยทุธ์การพฒันาโรงเรียน         

บทที ่5  รำยละเอยีดของแผนงำน โครงกำร กจิกรรม         
บทที ่ 6  กำรก ำกบัติดตำมประเมินผลและรำยงำน           
ภำคผนวก            

 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563                
              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิพฒัน์ราษฎร์บ ารุง                                             
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
แผนพัฒนาการศึกษา 

( ปีการศึกษา 2560 – 2563 ) 
 
 

 

 
 
 
 
 

โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

 กระทรวงศึกษาธิการ 


