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ตอนท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑. สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 ๑.๑ ประวัติและสภำพแวดล้อม 
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประเภทสหศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 กระทรวงศึกษำธิกำร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 
2497 โดยพระพรหมคุณำภรณ์ (ด.เจียม กุลละวณิชย์) ซึ่งในขณะนั้นท่ำนด ำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูอำทรพิพิธกิจ 
เจ้ำอำวำสวัดพิพิธประสำทสุนทร (ลำดขวำง) 
 เนื่องจำกช่วงระยะเวลำดังกล่ำวไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำที่จะนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ ผู้ปกครอง
นักเรียนจึงขอควำมช่วยเหลือจำกหลวงปู่ให้ฝำกลูกหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมือง ต่อมำจ ำนวนนักเรียน
ที่ฝำกเข้ำศึกษำต่อมำกขึ้น จนหลวงปู่ไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ทั้งหมด ด้วยสำเหตุดังกล่ำวจึงเป็นแรงบันดำลใจให้
หลวงปู่ตัดสินใจ จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขึ้นที่วัดพิพิธประสำทสุนทร ในเบื้องต้นอำศัยเรียนที่อำคำร
นักธรรมบำลีและโรงครัวของวัด โดยใช้ชื่อว่ำ “โรงเรียนมัธยมวัดลำดขวำง” ซึ่งปีแรกมีนักเรียนสมัครเข้ำเรียน 
จ ำนวน 77 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียน มีหลวงปู่และพระมหำเปรียญที่จ ำพรรษำอยู่ที่วัดจ ำนวน 5 รูป เป็นครูสอน 
 ต่อมำหลวงปู่ได้เสนอเรื่องขออนุญำตจัดตั้งโรงเรียนต่อทำงรำชกำรและขอครูมำช่วยสอน โดยใน
ระยะแรกทำงรำชกำรได้พิจำรณำอนุญำตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนได้ ภำยหลังหลวงปู่ได้รับบริจำคท่ีดินจ ำนวน 23 ไร่ 
1 งำน 10 ตำรำงวำ และได้รับงบประมำณสมทบกับทำงรำชกำร สร้ำงอำคำรเรียนและบ้ำนพักครู ได้เปิดท ำกำร
สอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้ำนโพธิ์พิบูลบ ำรุง” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น 
“โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล” ตำมชื่อสมณศักดิ์ของหลวงปู่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๙๐ ไร่ ๓ งำน ๘๕ ตำรำงวำ 

เกียรติประวัติโรงเรียน 
 วันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๒๘ สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินทรง
เปิดอำคำรเรียนวิทยำศำสตร์ และอำคำรอเนกประสงค์ พร้อมทั้งพระรำชทำนธงลูกเสือช่ำวบ้ำน ทรงปลูกต้นประดู่
แดงไว้ที่บริเวณหน้ำอำคำรอเนกประสงค์เทพคุณำธำร 
 วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรง
เปิดอำคำรพลำนำมัยสิรินทร ในวโรกำสพระชนมำยุครบ ๓ รอบ และทรงปลูกต้นกันเกรำ 
 ปัจจุบัน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ตั้งอยู่เลขที่ 3/1 หมู่ 2 ต ำบลลำดขวำง อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และมี นำงอมรวดี สินเจริญ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 6 จ ำนวน 24 ห้องเรียน มีนักเรียน จ ำนวน 803 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 
กรกฎำคม 2563) ครู 40 คน ครูอัตรำจ้ำง 4 คน ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน ๑ คน ธุรกำร ๑ คน ลูกจ้ำงประจ ำ 
4 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 4 คน 
 
 



2 
 
ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

อำคำร 1 อำคำรโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล วัดพิพิธประสำทสุนทร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2498 
อำคำร ๒ อำคำรหอสมุด – ประชุม พุทธิรังสีพิบูล วัดพิพิธประสำทสุนทร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2499 
อำคำร ๓ อำคำรเทพคุณำธำร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2518 
อำคำร ๔ อำคำรพลำนำมัยเทพคุณำธำร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2518 
อำคำร ๕ อำคำรอเนกประสงค์เทพคุณำธำร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2525 
อำคำร ๖ อำคำรวิทยำศษสตร์เทพคุณำธำร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2525 
อำคำร ๗ อำคำรฝึกงำนธรรมเสนำนี สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2530 
อำคำร ๘ อำคำรพลำนำมัยสิรินธร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2530 
อำคำร ๙ อำคำรอเนกประสงค์ 3 ชั้น สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2539 
อำคำร ๑๐ อำคำรป้อมยำม สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2530 
อำคำร 11 อำคำรประชำสัมพันธ์  สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2518 ปรับปรุง พ.ศ. 2534 
ห้องน้ ำ – ห้องส้วมชำย 12 ที่ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2516 
ห้องน้ ำ – ห้องส้วมหญิง 10 ที่ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2519 
รั้ว ป้ำยชื่อโรงเรียน สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2538 
อำคำรอัฒจันทร์ มีหลังคำ – ไม่มีหลังคำ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2538 
สนำมฟุตบอล – ลู่วิ่งยำงสังเครำะห์ (ซินเทติก)  สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2537 
หอถังประปำ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2538 
บ้ำนพักครู หลังที่ 1 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2515 
บ้ำนพักครู หลังที่ 2 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2517 
บ้ำนพักครู หลังที่ 3 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2518 
บ้ำนพักครู หลังที่ 4 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2520 
บ้ำนพักครู หลังที่ 5 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2520 
บ้ำนพักครู หลังที่ 6 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2522 
บ้ำนพักครู หลังที่ 7 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2523 
บ้ำนพักครู หลังที่ 8 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2524 
บ้ำนพักครู หลังที่ 9 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2526 
บ้ำนพักครู หลังที่ 10 กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2527 
บ้ำนพักภำรโรง กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2520 
บ้ำนพักภำรโรง กรมสำมัญ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2540 
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ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

 1. สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยู่บนฝั่งขวำของแม่น้ ำ         
บำงปะกง แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้ำน คือ บ้ำนจำกขำด บ้ำนลำดขวำง บ้ำนหัวเนิน บ้ำนแสนภูดำษ มีประชำกร
ประมำณ 4,256 คน โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษำ 4 แห่ง วิทยำลัยเทคนิค 1 แห่ง 
โรงพยำบำลของรัฐ 1 แห่ง วัด 3 แห่ง และโรงงำนอุตสำหกรรมอีกไม่ต่ ำกว่ำ 17 แห่ง อำชีพหลักของชุมชนคือ 
เกษตรกรรมและเริ่มมีกำรปรับเปลี่ยนไปเนื่องจำกกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมมำกขึ้น ส่งผลให้สภำพ
ชุมชนดั้งเดิม คือ ชุมชนเกษตรกรรมกลำยเป็นชุมชนเมือง ชุมชนอุตสำหกรรม มีกำรเคลื่อนตัวของประชำกรต่ำงถ่ิน
เข้ำมำอยู่อำศัยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ปัจจุบันประชำกรที่อำศัยอยู่ส่วนใหญ่ยั งคงนับถือ
ศำสนำพุทธ มีกำรไปท ำบุญตักบำตรในวันพระและวันส ำคัญทำงศำสนำ 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ อำชีพหลัก คือ อำชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับ
ถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 50,000 บำท จ ำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 4-5 คน 

 3. โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อ ำเภอบ้ำนโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ ตั้งอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่ของวัดพิพิธประสำทสุนทร เป็นที่ธรณีพระสงฆ์ มีกำรเดินทำงสะดวกเพรำะเป็นสถำนที่ติดถนนสิริโสธร 
เดินทำงสะดวกมีรถโดยสำรประจ ำทำงผ่ำนตลอดมีอำคำรสถำนที่พร้อม มีอำคำรอ ำนวยกำร อำคำรวิทยำศำสตร์ 
อำคำรอเนกประสงค์ อำคำรธรรมเสนำนี และสนำมกีฬำระดับมำตรฐำนที่พร้อมส ำหรับกำรเรียนกำรสอนด้ำนพล
ศึกษำ มีอำคำรที่พักนักกีฬำที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอกที่มำขอใช้สถำนที่ใน
กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ หลวงปู่พระพรหมคุณำภรณ์ ปฐมำจำรย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้ให้กำรสนับสนุนมำโดยตลอด
นับตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ แม้หลวงปู่ได้มรณภำพไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หลวงปู่ก็ยังให้กำรสนับสนุน
ส่งเสริมกำรศึกษำโดยมูลนิธิซึ่งหลวงปู่ได้ก่อตั้งไว้อย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ และยังได้รับทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำน
ภำยนอกที่ช่วยเหลือผู้เรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ มีควำมประพฤติดีและมีผลกำรเรียนดี 
 ด้ำนบุคลำกร มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถที่จะให้บริกำรในกำรศึกษำ 
และสร้ำงโอกำสในกำรถ่ำยทอดควำมรู้แก่นักเรียนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลได้รับควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรจำiสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงๆ อำทิ วิทยำลัยเทคนิคจุฬำภรณ์ (ลำดขวำง) มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ และสถำบันอุดมศึกษำอ่ืนๆ 
นอกจำกนี้สถำนศึกษำยังได้รับควำมร่วมมือจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ เทศบำลต ำบลลำดขวำง 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลลำดขวำง โรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้กำรสนับสนุน
กำรศึกษำด้วยดีตลอดมำ 
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 ๑.๒ ข้อมูลบคุลำกร 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำ 

อำยุเฉลี่ย 
ประสบกำรณ์ 

กำรท ำงำนเฉลี่ย ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่ำ 
ป.ตรี 

ผู้อ ำนวยกำร - ๑ - - ๑ ๕5 26 
รองผู้อ ำนวยกำร - - - - - - - 
ครูประจ ำกำร 12 30 - 25 17 45 ๒0 

พนักงำนรำชกำร 1 - - 1 - 29 3 
ครูอัตรำจ้ำง - 2 - 2 - 25 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ 3 1 4 - - 52 25 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 2 3 4 1 - 53 8 

รวม 
18 37 

8 29 18 ๔3 ๑6 55 

 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2562) 
    1.3.1 จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 789 คน ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

มัธยมศึกษำปีที่ 1 5 89 101 190 38 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 4 94 69 163 40 
มัธยมศึกษำปีที 3 5 101 106 207 41 

รวม ม.ต้น 14 284 276 560 40 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 3 38 45 83 22 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 4 35 54 89 22 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 2 20 37 57 28 

รวม ม.ปลำย 9 93 136 229 25 
รวมทั้งสิ้น 23 377 412 789 34 

 1.4 ข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิน่ 
 1.4.๑ แหล่งกำรเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 

 1) ห้องสมุดของโรงเรียนขนำด 28x48 เมตร มีหนังสือและสิ่งพิมพ์ ดังนี้ 
๑.1) หนังสือส ำหรับค้นคว้ำ จ ำนวน 29,000 เล่ม (หนังสือควำมรู้ทั่วไป นวนิยำย     

 หนังสืออ่ำนนอกเวลำ หนังสืออ้ำงอิง หนังสือควำมรู้และคู่มือส ำหรับครู) 
1.๒) วำรสำร สื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ 

 ๒) ห้องคณิตศำสตร์มีหนังสือส ำหรับค้นคว้ำ เกมกำรศึกษำ 
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 ๓) ห้องสังคมศึกษำ มีหนังสือส ำหรับค้นคว้ำ และวีดีทัศน์ 
 ๔) มณฑปหลวงปู่เจียม (ปฐมำจำรย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน) 
 ๕) แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน 
 6) สนำมกีฬำโรงเรียน 
 7) แหล่งเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.4.๒ แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
 ๑) วัดพิพิธประสำทสุนทร 
 ๒) วัดเทพรำชปวรำรำม 
 ๓) วัดหัวเนิน 
 ๔) วัดแสนภูดำษ  
 ๕) ชีวพนำเวช โรงงำนโตโยตำ้ บ้ำนโพธิ์ 
 ๖) ตลำดดีเลิศ 

 1.4.๓ ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปญัญำท้องถิ่น ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้และน ำนักเรียนไปศึกษำ ดังนี้ 
 ๑) นำยขวัญชัย รักษำพันธ์ 
 2) นำยวีระ โมกขะเวส 
 3) พระสมพงษ์ จันทวังโส 
 4) นำงสำววิมล  โชตนำ 
 5) นำงอรวรรณ เรืองนภำรัตน์ 

๒. ภำรกิจ 
  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จัดกำรศึกษำ ดังนี้  

  ระดับมัธยมศึกษำ            
   จัดกำรศึกษำระดับ  มัธยมศึกษำปีที่  ๑ – 6 

๓. ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยใช้ปัจจัยองค์รวม 
(Whole School Approach) ยึดหลักกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐำน กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
หลักธรรมมำภิบำล หลักประชำธิปไตย ในรูปของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนำกำรศึกษำ และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) กำรนิเทศภำยในโรงเรียนด ำเนินกำรปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตำมสภำพจริง มีทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง สรุปองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ เน้นกำรประเมินผลควบคู่ไปกับกำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินสภำพจริง มีระบบกำรนิเทศติดตำมกำรสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยในชั้นเรียน  โดย
พยำยำมปรับเปลี่ยนวิธีกำรสอนของครูอย่ำงต่อเนื่อง 
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  ปัจจุบัน ผลงำนของโรงเรียนอยู่ในระดับดี และเพ่ือให้โรงเรียนเกิดกำรพัฒนำมำกยิ่งขึ้น โรงเรียนจึง
ต้องพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพ มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ควำมสุข มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
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ตอนท่ี ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในสถานศึกษา 

 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาแล้ว พบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล มีสภาพแวดล้อมภายนอก 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 ผลการวิเคราะห์ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่า เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค   

 ส่วนที่เป็นโอกาส  
 1) การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก มีรถประจ าทางผ่านหน้าโรงเรียน มีรถรับส่งนักเรียนให้บริการ
โดยเอกชน 
 2) ชุมชนมีความศรัทธาต่อโรงเรียน 
 3) การศึกษาของประชาชนในชุมชนมีแนวโน้มพัฒนาสูงขึ้น 
 4) ประชาชนเป็นคนพื้นที่จ านวนมาก  
 5) นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
 6) มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนที่หลากหลาย 
 7) จากการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนท าให้ประชาชนมีความรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

 ส่วนที่เป็นอุปสรรค  
 1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการมีจ านวนน้อยลง 
 2) ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนใหญ่ 
 3) ผู้ปกครองอยู่ในวัยท างานไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลานเท่าที่ควร 
 4) ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่แตกแยกท าให้เด็กเกิดปัญหาและขาดความอบอุ่น 
 5) ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรม 
 6) นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่หลากหลาย 

 ๑.๒ ด้านเทคโนโลยี  
 ผลการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี พบว่า เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค   

 ส่วนที่เป็นโอกาส   
 1) เทคโนโลยีท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ 
 2) ครูใช้การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างหลากหลาย 
 3) สืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวก มีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4) โรงเรียนได้รับจัดสรรสื่อและเทคโนโลยีหน่วยงานต่างๆ   

 ส่วนที่เป็นอุปสรรค  
 1) นักเรียนขาดวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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 2) ไม่สามารถควบคุมการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนในทางสร้างสรรค์ได้ 
 3) ระบบเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ โรงเรียนต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  

 ๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ   
  ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ พบว่า เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 

 ส่วนที่เป็นโอกาส   
 1) ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดการศึกษา 
 2) ตั้งอยู่ในแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมและเขตชุมชน 
 3) ได้รับความร่วมมือจากชุมชน บริษัท ห้างร้าน บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน 
 4) โรงเรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิและหน่วยงานภายนอก      

 ส่วนที่เป็นอุปสรรค 
 1) ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลาง – น้อย ส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาแตกต่างกัน 
 2) แรงงานต่างชาติเริ่มมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม 
 3) รายได้จากภาคการเกษตรลดลง ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนขาดแคลน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ผู้ปกครองต้องท างานหนักเพ่ือให้มีรายได้เพียงพอส าหรับใช้จ่ายในครอบครัว 
ส่งผลให้ ไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานในเรื่องของ ความประพฤติและผลการเรียน      

 ๑.๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย  
 ผลการวิเคราะห์ด้านการเมืองและกฎหมาย พบว่า เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 

 ส่วนที่เป็นโอกาส   
 1) โรงเรียนมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษาและสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา 
 2) รัฐบาลก าหนดนโยบายที่ดีในด้านการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 3) การเปิดประชาคมอาเซียนและโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : 
Eastern Economic Corridor) ท าให้มีแนวโน้มในการปรับแผนการเรียนให้สอดคล้องเพ่ิมมากขึ้น 
 4) ครู ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การปฏิรูปการศึกษา 
ท าให้ครูมีความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ ครูจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ผู้เรียนได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ  

 ส่วนที่เป็นอุปสรรค  
 1) นโยบายการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของแต่ละรัฐบาล ส่งผลให้การด าเนินการ
ทางการศึกษาไม่ต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา 
 2) รัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัดขาดการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง      

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนวัดเขาดิน มีสภาพแวดล้อมภายใน ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑ ด้านโครงสร้างและนโยบาย   
 ผลการวิเคราะห์ด้านโครงสร้างและนโยบาย พบว่า เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 



9 
 
 ส่วนที่เป็นจุดแข็ง   
 1) โรงเรียนมีนโยบายการด าเนินงานที่เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การ
ด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ 
 2) โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ครอบคลุมมาตรฐาน 
 3) นโยบายของโรงเรียนเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนและ
ชุมชนอย่างดี 

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน  
 1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้บุคลากรขาดทิศทางการ
ท างานที่ชัดเจน 
 2) แผนการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมตามโครงสร้าง 
 3) ขาดการส ารวจปัญหา/ความพร้อม และผลดี/ผลเสีย ที่เกิดข้ึนกับโรงเรียน  
 4) การนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินโครงการ/งาน/กิจกรรมไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
 5) งานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  
 6) โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามก าหนด  ส่งผลให้การด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์    

 ๒.๒ ด้านผลผลิตและการบริการ   
 ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิตและการบริการ พบว่า เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

 ส่วนที่เป็นจุดแข็ง   
 1) โรงเรียนให้บริการด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับ ครบทุกคน 
 2) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
 3) โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและ
พัฒนาศักยภาพ  
 4) โรงเรียนให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 5) นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด  
 6) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 7) มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน   
 1) นักเรียนที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไม่ตรงตามแผนการเรียนที่ตนเองเรียน เนื่องจากโรงเรียน
มีแผนการเรียนไม่ครอบคลุมตามที่ระดับอุดมศึกษาเปิดสอน 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
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 3) โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไม่ทั่วถึง  ส่งผลให้ผู้เรียนบางคนขาด
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเองในสิ่งที่ถนัดและสนใจ 
 4) นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลมีจ านวนลดลง 
 5) การให้บริการในด้านต่างๆ แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการยังไม่เป็นที่พึงพอใจ 
 6) โรงเรียนไม่มีการบริการแก่ชุมชน 

2.๓ ด้านบุคลากร   
 ผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากร พบว่า เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 

 ส่วนที่เป็นจุดแข็ง  
 1) บุคลากรของโรงเรียนส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ิมพูนประสบการณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
 2) ครูมีความรู้ความสามารถตามสายงานที่ปฏิบัติและเฉพาะทางที่สามารถพัฒนานักเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 
 3) ครูสอนตรงตามความถนัดและวิชาเอก ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักเรียนได้เต็มศักยภาพ 

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน  
  1) ครูยึดหลักการท างานและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
  2) ครูไม่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
  3) บุคลากรขาดการท างานเป็นทีมและความร่วมมือในการท างาน  
  4) ทัศนคติในการท างานไม่ตรงกัน 
  5) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่ครบทุกสาระวิชาที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนไม่มีประสิทธิภาพ 
 6) ขาดการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย ส่งผลให้การวัดและประเมินผลไม่ได้มาตรฐาน   
 7) ขาดการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  คิ ด
ไตร่ตรองและคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 8) ครูไม่บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนหลังการจัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่มีข้อมูลส าหรับน ามาใช้
วางแผนพัฒนาผู้เรียน   
 9) ครูไม่ได้ท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพเท่าท่ีควร  

๒.๔ ด้านการเงิน  
 ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน พบว่า เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
 ส่วนที่เป็นจุดแข็ง  
 1) โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดกฎระเบียบของทางราชการเป็นส าคัญและค านึงถึง
ความประหยัด โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ ส่งผลให้การบริหารงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดและการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) โรงเรียนระดมทุนจากชุมชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนสามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมาย   
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 3) โรงเรียนสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น การให้เช่าสถานที่จัดงานต่างๆ เป็นต้น  
 4) การจัดสรรงบประมาณใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน  
 1) โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดน้อย ท าให้การบริหารงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร 
 2) งบประมาณเป็นการเฉลี่ยให้แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ได้พิจารณาจากความจ า
เป็นมากน้อยต่อลักษณะงาน 
 3) การใช้งบประมาณพัฒนางานไม่ตรงตามจุดที่ควรพัฒนา จึงควรร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง 

๒.๕ ด้านวัสดุอุปกรณ์   
 ผลการวิเคราะห์ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 

  ส่วนที่เป็นจุดแข็ง  
  1) โรงเรียนมีการส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ อย่างมีระบบ ส่งผลให้ครูได้รับ
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อ ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งาน 
  2) โรงเรียนมีการน าวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุด มาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและวัสดุฝึก มีการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสื่อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์อยู่เสมอ ส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่
สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
  3) โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูสุด ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4) โรงเรียนมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และกระจายไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส าหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน  

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน  
 1) อุปกรณ์จ านวนมากอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากครูไม่มีความรู้ในการใช้งานและเก็บ
รักษาอย่างถูกต้อง ท าให้อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย 
 2) อุปกรณ์บางส่วนไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรทัศน์ 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นต้น  
 3) โรงเรียนยังขาดวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีส าหรับให้บริการแก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาด
โอกาสในการแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสม 

๒.๖ ด้านการบริหารจัดการ  
 ผลการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ  พบว่า เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง 

 ส่วนที่เป็นจุดแข็ง  
 1) การบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 
 2) โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
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 3) น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีใช้ในการบริหารจัดการ 

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน  
 1) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ ปฏิทินปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างไม่มี
ระบบ ไม่มีขั้นตอนชัดเจน ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเพ่ือเตรี ยม
รับการประเมินภายนอก ส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
 2) งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนไม่ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชนไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน   
 3) การมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบหลายด้าน ส่งผลให้ครูมีภาระงานมาก การจัดการเรียนการ
สอน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 4) การนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ล่าช้าและไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓. ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีทั้งโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน 

เมื่อน าข้อความเหล่านี้ไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงคะแนนตามล าดับความส าคัญแล้วประมวลผลออกมาเป็นคะแนน
จริง ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้   
 

ปัจจัยภายนอก 
คะแนนจริง 

ปัจจัยภายใน 
คะแนนจริง 

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม 

๐.๙๐ ๐.๖๐ ๑.ด้านโครงสร้างและ 
นโยบาย ๐.๓๐ ๐.๓๕ 

๒.ด้านเทคโนโลยี 
๓.ด้านเศรษฐกิจ 

๐.๖๕ 
๐.๗๒ 

๐.๖๑ 
๐.๖๒ 

๒.ด้านผลผลิตและ 
การบริการ ๐.๖๒ ๐.๖๕ 

๔.ด้านการเมืองและ   ๓.ด้านบุคลากร ๐.๙๘ ๑.๐๕ 
กฎหมาย ๑.๒๗ ๑.๔๘ ๔.ด้านการเงิน ๐.๔๘ ๐.๔๕ 
   ๕.ด้านวัสดุอุปกรณ์ ๐.๔๖ ๐.๔๔ 
   ๖.ด้านการบริหารจัดการ ๐.๔๙ ๐.๕๒ 
สรุปปัจจัยภายนอก ๓.๕๔ ๓.๓๑ สรุปปัจจัยภายใน ๓.๓๓ ๓.๔๖ 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก ๐.๒๓ เฉลี่ยปัจจัยภายใน - ๐.๑๓ 
 
  จากตาราง พบว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค และปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน
มากกว่าจุดแข็ง ดังนั้น โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจึงมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของสถานศึกษา แต่ปัจจัยภายในของสถานศึกษาเอง เป็นจุดอ่อน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงจัด
อยู่ในต าแหน่งเอ้ือแต่อ่อน หากมีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียนแล้วจะท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
เพ่ิมมากข้ึน อันจะน าไปสู่ต าแหน่งที่เอ้ือและแข็งได้ในที่สุด 
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ตอนท่ี ๓ 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

  
วิสัยทัศน์ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานระดับสากล มีทักษะการท างาน บนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี

ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และได้รับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

เป้าประสงค ์
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และเป็นครูมืออาชีพ 
 3. สถานศึกษา มีการร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่     
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

กลยุทธ์  (STRATEGY) 
 แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)  ได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนา
สถานศึกษาใน 5 ปีข้างหน้า ไว้ ๕ กลยุทธ์  ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ ในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 

กลยุทธ์ย่อยท่ี 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
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 แนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลสู่
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 
 3. จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว        ซ่ึง
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการจ าเป็นเฉพาะของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือความสามารถ
พิเศษ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดท่ีถูกต้อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกทีดี  
 2. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
 กลยุทธ์ย่อยที่ 3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็น 3 ด้าน 
  1) การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
  2) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
  3) การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competencies) และสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
 4. จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 5. การจดัการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM  EDUCATION 
 6. การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
 7. จัดการเรียนรู้เป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เช่น  
 
  1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
  2) ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  3) ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
  4) ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 
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  5) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ ฯลฯ 
 8. ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน PISA 
 9. จัดหลักสูตรและแผนการเรียนน าไปสู่ความเป็นเลิศ ในแต่ละด้าน 
 10. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด และเป็นนักนวัตกร ผู้สร้างนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อิงสมรรถนะและ
เตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
 2. พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 3. จัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
 4. จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
 5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั 
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning: SEL) 
 7. สถานศึกษามีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ย่อยท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)  
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. จัดการศึกษาเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global for Sustainable Development) 
 3. จัดสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
 4. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการน า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge -Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาระบบคลังข้อมูล องค์ความรู้ เพ่ือให้บริการ Digital Textbook ตามเนื้อหาหลักสูตรที่
ก าหนด สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ และให้บริการแก่ผู้เรียนให้การพัฒนาตนเอง 
 2. พัฒนา Digital Platform เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. สถานศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Digital Platform 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 7 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 แนวทางการด าเนินการ 
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 1. ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนา 
 2. ก าหนดกรอบและวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีความรู้ทักษะด้าน 
Digital Literacy, Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
 8. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง 
Differentiated Instruction) 
 10. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ           
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 8 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบ Digital Technology 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 9 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าส ามะโนประชากรในเขตพ้ืนที่บริการ 
 3. สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
พ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียน 
 4. สถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึงการบริการ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
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 5. สถานศึกษาจัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ 
เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 10 ยกระดับสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปัจจัย หรือองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐาน เช่น 
  1) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หอประชุม สนามกีฬา ห้องเรียน ห้องพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  3) ด้านการบริหารจัดการ 
  4) ด้านงบประมาณ 
  5) ด้านความปลอดภัย และ 
  6) ด้าน Digital Technology 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 11  จัดวางระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ และน า Digital Technology 
มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
 2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy 
แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากร 
 3. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็น Digital Classroom 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ Digital Device ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน Digital Device Pedagogy ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT) 
 7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ย่อย ดังนี้ 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 12 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนา Digital Platform ด้านการบริหารงาน เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ น าไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากร ที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
 
 ๒. พัฒนา Digital Platform ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 3. พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลทุกมิติ น าไปสู่การวางแผน การจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และการบริหารสถานศึกษา 
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 ๔. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 
 ๕. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ๖. ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA: Integrity & Transparency 
Assessment) 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 13 สร้างความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 14  ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษา  
 แนวทางการด าเนินการ 
 1. สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
  1) โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  3) โรงเรียนพัฒนาในเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฯลฯ 
 2. น าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. สร้างมาตรฐาน และก าหนดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 4. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งไปสู่ภาพอนาคตของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประสบความส าเร็จ จึงได้ก าหนด
กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) จ านวน ๕ กลยุทธ์ ๑๑ ยุทธศาสตร์  
โดยได้วางแผนการจัดท าโครงการ/งาน  ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ ์
ระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน โครงการ/งาน 

๑. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

 บูรณาการเพื่อการเรียนรู้ 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที ่ย ืดหยุ ่น เน้นการบูรณา
การการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิต 

 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะห์  คิ ด
สังเคราะห์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพ่ือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็น และมี
ความคิดสร้างสรรค์  

1. โครงการพัฒนาวิชาการ 
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ประเมินระดับชาติ   O – NET ปี 
3. โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
คณิตศาสตร์ 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนวิทยาศาสตร์ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ 
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนสังคมศึกษา 
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
11. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ
สมรรถภาพและทักษะการด ารงชีวิต 
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 
13. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
14. โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
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กลยุทธ ์
ระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน โครงการ/งาน 

15. โครงการค่ายผลิตสื่อนวัตกรรม 
16. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน
และการจัดการเรียนการสอน 
17. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 

๓. ปลูกฝังคุณธรรม ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 มีทักษะการด ารงชีวิต   
นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม 
มีจิตสาธารณะ มั่นใจในตนเอง และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 มีความเป็นไทย   

นักเรียนมีความเป็นไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 รักษ์สิ่งแวดล้อม   
นักเรียนรู้คุณค่าและตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
3. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
5. โครงการค่ายเยาวชนนักรบ
สิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ า 
 

๓. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 สร้างโอกาสและดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน   
โรง เรี ยนให้ บริ การทางการศึ กษาได้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ
อย่างทั่วถึง 

 มีสุขภาพกายและจิตดี   
นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยและรักการออกก าลังกาย 

๑. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการพัฒนางานแนะแนว 
 

๔. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ 

 ความเป็นมืออาชีพ  
ครู  ผู้ บ ริ หาร  กรรมการสถานศึกษา
บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ และจิตวิญญาณในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 

๕. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนธรรมมาภิบาล 
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี           มี
บรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
แบบกัลยาณมิตร ผนึกพลังสร้างสรรค์และ
ร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดย

1. พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 
2. พัฒนางานแผนงาน 
3. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
4. พัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ ์
ระดับหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน โครงการ/งาน 

ใช้ โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนา 
 ประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ิมระดับมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 การมีส่วนร่วม โรงเรียน 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง วัด ชุมชน     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเครือข่ายอุปถัมภ์    
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
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โครงการ / งานท่ีจะด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 
  
 จากการก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และโครงการ/งาน เพ่ือสนองกลยุทธ์โดยภาพรวม  
จึงท าให้ได้โครงการ/งานที่จะจัดท าตามแผนกลยุทธ์ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕66) ดังนั้น เพ่ือให้
แผนการด าเนินงานมีความชัดเจนในการที่จะน าสู่การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเป้าหมายเป็นโครงการ /
งาน ที่จะด าเนินการรายปี ดังนี้ 
 

โครงการ/งาน 
ปีที่ด าเนินงาน 

๒๕60 ๒๕61 ๒562 2563 2564 
1. โครงการพัฒนาวิชาการ      
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมิน
ระดับชาติ O – NET  

     

3. โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ      
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
คณิตศาสตร์ 

     

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

     

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

     

8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา 

     

9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

     

10. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

     

11. โครงการเสริมสร้างสุขภาพสมรรถภาพ
และทักษะการด ารงชีวิต 

     

12. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

     

13. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน      
14. โครงการพัฒนางานแนะแนว      
15. โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้ 

     

16. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์      
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โครงการ/งาน 
ปีที่ด าเนินงาน 

๒๕60 ๒๕61 ๒562 2563 2564 
17. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

18. โครงการโรงเรียนคุณธรรม      
19. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      
20. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 

     

21. โครงการค่ายเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อม/
นักสืบสายน้ า 

     

22. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนและการ
จัดการเรียนการสอน 

     

23. โครงการค่ายผลิตสื่อนวัตกรรม      
24. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ      
25. โครงการพัฒนางานแผนงาน      
26.โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

     

27. โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล      
28. โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน      
29. โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป      
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คณะผู้จัดท ำ 
 

1. นางอมรวดี  สินเจริญ    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
2. นางปรียา  นามพล   ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
3. นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย    ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
4. นางศิริพร  คงสาคร          ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
5. นางสาวเพียงใจ  เรืองฤทธิ์  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
6. นางสาววีระวรรณ  พรมทองดี       ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
7. นางสาวเตือนใจ  ทองดี              ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
8. นางสาวกัญภร  พูลสมบัติ  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
9. นายอุทัย  เสนารักษ์   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
10. นางสาวประทุม  จิรกาวสาน  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
11. นายสมนึก  ถิระผะลิกะ  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
12. นางกัณวลักษณ์  แสวงศิริผล  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
13. นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน           ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
14. นางอารีย์  ถิระผะลิกะ   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
15. นายธิปไตย  วิไลพันธุ์     ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
16. นายเจริญ  พหลทัพ                       ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล       
17. นางสิบพรรณ  พหลทัพ              ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
18. นางอรรถพร  บัวพูล        ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
19. นายธนกฤต  สุขผึ้ง                   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
20. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
21. นายประจบ  คงสาคร    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
22. นางสิริการย์  พรเมธีเตชสุทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
23. นางจุฑาทิพย์  อ๋อง   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
24. นางพัชรี  ตันติวัฒนทรัพย์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
25. นางสาวพัชรินทร์  ติละกุล  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
26. นายสมเจต  จันทร์กุลโล  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
27. นางสาวเอ็นดู  คล้อยสาย    ครูช านาญการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
28. นายสมประสงค์  จ าปาทอง  ครูช านาญการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
29. นางสาวพรนภา  เลื่อยคลัง     ครูช านาญการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
30. นางสาวภทรมน  จินะเสนา  ครูช านาญการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
31. นางสาวกาญจน์ณศรณ์  ลิ้มเพี้ย ครูช านาญการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
32. นางสมจิต แสงทอง   ครูช านาญการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
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33. นางสาวบุษบา  เจริญมา  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
34. นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
35. นางเมทินี  รัตนะสิทธิ์  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
36. นางสาวชวัลลักษณ์  วิทยพันธุ์  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
37. นายศุภกร  จันทร์เพ็ญ  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
38. นางสาวอภิญญา  ธรรมธาดา  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
39. นายปรมัตถ์  เจริญพร                     ครผูู้ช่วย โรงเรยีนพุทธิรังสีพิบูล 
10. นายธวชัชัย  แดงพยุง   ครผูู้ช่วย โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
41. นายธวชัชัย  เดือนขาว  ครผูู้ช่วย โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
42. นางสาวนงเยาว์  สายบา  ครผูู้ช่วย โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
43. นางสาววรรณภัทร  กณิกนันต์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
44. นายอลงกรณ์  บงแก้ว  พนักงานราชการ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
45. นางสาวสุภัทรา  ชื่นบาน  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
46. นางสาวศิรประภา  ธิสมบูรณ์  ครอัูตราจ้าง โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
47. นายเกียรติศักดิ์ กฤษณา  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  48. นายสมัน พลเรียง   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  49. นายวิสิทธิ์ รัตนทารถ   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

50. นายไพวรรณ ศรประสิทธิ์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
51. นางบุญรับ เจริญพล   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  52. พระราชภาวนาพิธาน วิ.  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  53. พระสมพงษ์ โรจนวังโส  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  54. ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

55. นางสาวดวงเดือน สวัสดี  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

56. นายยศชาภณ บุญเจริญ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

57. นายสุวิทย์ จูเจริญ   กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

58. นางขวัญเรือน จรัสพันธุ์  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

59. นายสมหมาย จ้อยเจริญ  กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 


