ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียนจานวน
3หลัง
ส้วม
3 หลัง
ลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 แห่ง

อาคารประกอบจานวน 3 หลัง
สนามฟุตบอล
1สนาม
สนามวอลเลย์บอล
1สนาม

ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
1)สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีประชากรประมาณ13,650คนบริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อาเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้

ติดต่อกับ

อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทานา ทาไร่
ทาสวน และรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ต่อปี25,000บาทจานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว5คน
3) โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม เป็นโรงเรียนประจาตาบล ขนาดกลาง ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชนบทให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนหลักวิชาที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นอย่างดี
ชุมชนรอบๆ โรงเรียนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ประชาชนในชุมชน
มีจิตใจดีงาม โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชอบทาบุญ รักในท้องถิ่นของตนเอง มีแหล่งเรียนรู้ / ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ห้องสมุดมีขนาด......180..........ตารางเมตรจัดในลักษณะ
จัดเป็นมุมหนังสือ

1ห้องเรียน

มากกว่า1 ห้องเรียน

แยกเป็นอาคารเอกเทศ

อื่นๆ(ระบุ)................

มีหนังสือทั้งหมด132,873เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย394คนต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ58.98ของนักเรียนทั้งหมด
2. ห้องปฏิบัติการ


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จานวน………4………. ห้อง



ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน………3………. ห้อง



ห้องปฏิบัติการทางภาษา(sound Lab)

จานวน………1………. ห้อง

 ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ

จานวน………1………. ห้อง
จานวน………1………. ห้อง
จานวน………1………. ห้อง

ห้องปฏิบัติการศิลปะ

จานวน………1………. ห้อง

3. คอมพิวเตอร์ทั้งหมดจานวน ...85..... เครื่องใช้ได้.....85....เครื่องชารุด.......-......เครือ่ ง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ

...................10...............เครื่อง

ใช้เพื่อการเรียนการสอน

....................65.............. เครือ่ ง

ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

.....................10............. เครือ่ ง

จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย347คน / วัน
คิดเป็นร้อยละ52.02ของนักเรียนทั้งหมด

4. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายใน

สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้
1.ต้นไม้พูดได้

ต่อเนื่อง

2.สวนหย่อม

ต่อเนื่อง

3. การจัดป้ายนิเทศ

ต่อเนื่อง

4. ห้องสมุด

ต่อเนื่อง

5. ห้องปฏิบัติการ / ห้องพิเศษ

ต่อเนื่อง

6. สนามกีฬา

ต่อเนื่อง

5. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้

ชื่อแหล่งเรียนรู้

จานวนครั้ง/ปี

1.ผลิตภัณฑ์จากล้อเกวียน / ไม้เก่า

2ครั้ง / ปี

2.สวนลีลาวดี

1 ครั้ง / ปี

3. อบต. ไพศาล

2ครั้ง / ปี

4. วัดบ้านบ่อดิน

4 ครั้ง / ปี

5. วัดป่าบ้านไพบูลย์

1 ครั้ง / ปี

6. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษาที่รายงาน
1) ชื่อ-สกุล พระครูสมุห์สามารถ วิสุทฺธิสาโร ให้ความรู้เรื่องวิถีธรรมวิถีไทย วิถีพุทธ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน4 ครั้ง/ปี
2) ชื่อ-สกุล นายจันทร์ศรี สนุกล้า ให้ความรู้เรื่อง การเพาะพันธุ์ไม้
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน2ครั้ง/ปี
3) ชื่อ-สกุลนายรวิภาส เกิดไทย ให้ความรู้เรื่อง การทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งจานวน2ครั้ง/ปี
4)ชื่อ-สกุลนางสมานอวะรัมย์ ให้ความรู้เรื่อง การทาพรมเช็ดเท้า
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน2ครั้ง/ปี
5) ชื่อ-สกุล นางหนูเรียน คาโนนม่วง ให้ความรู้เรื่อง การทากระเปาถือจากเสื่อกก
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน2ครั้ง/ปี

ประมาณรายรับของสถานศึกษา
1. ประมาณการรายรับ
ตารางแสดงประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2557
1.
2.
-

รายการ
เงินอุดหนุนรายหัว
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวนนักเรียน

จานวนเงิน

132
101
120
133
92
125

462,000
353,500
420,000
505,400
349,600
475,000

353
351

310,640
333,450

2.เงินคงเหลือปีการศึกษา 2556
ตารางแสดงเงินคงเหลือปีการศึกษา 2556
รายการ
จานวน (บาท)
1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน
112,976
2. เงินเรียนฟรีฯ 15 ปี
1,285,173
3. เงินรายได้สถานศึกษา
111,291
รวม
1,509,440

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2. ประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนรายหัวและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตารางแสดงประมาณการรายรับจากเงินอุดหนุนรายหัว
รายการ
จานวน
จานวนเงินต่อปี
จานวนเงิน (บาท)
นักเรียน
ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
353
3,500
1,235,500
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
351
3,800
1,333,800
รวม
2,569,300
ตารางแสดงประมาณการรายรับจากเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รายการ
จานวนนักเรียน
ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2556
เงินคงเหลือค่าหนังสือปีการศึกษา 2556
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
353
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

351

จานวนเงินต่อปี

จานวนเงิน (บาท)
-

880

310,640

950

333,450
2,569,300

3. การกันเงินก่อนการจัดสรร
ตารางแสดงการกันเงินก่อนการจัดสรร
รายการ
จานวน (บาท)
1. เงินค่าสาธารณูปโภค
560,000
2. เงินค่าน้ามันเชื้อเพลิง/ซ่อมบารุง
80,000
ยานพาหนะ
3. ค่าตอบแทนไปราชการ
150,000
4. ค่าจ้างบุคลากร
110,000
5. ค่ารถรับส่งนักเรียน
200,000
รวม
1,100,000
คงเหลือเงินอุดหนุนนาไปจัดสรรในปีการศึกษา 2557= 1,469,300

หมายเหตุ

สรุปเงินแยกตามกลุ่มงาน
ตารางแสดงสรุปเงินแยกตามกลุ่มงาน
รายการ
เงินอุดหนุนรายหัว
จานวนเงิน ร้อยละ
1. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา %
- กลุ่มบริหาร
225,000
9
วิชาการ
2. งบบริหารทั่วไป % (บาท)
- กลุ่มบริหารทั่วไป 20,000
1
- กลุ่มงบประมาณ 20,000
1
- กลุ่มบริหารบุคคล 10,000
0.5
3. งบตามประเด็น
697,370
27
กลยุทธ์
3. งบสารองจ่าย % 256,930
10
รวม
1,229,300
48.5

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

รวม

-

-

225,000

160000

-

20,000
180,000
10,000

454,000

-

1,151,370

-

256,930
1,843,300

614000

