คํานํา
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาฉบับนี้ ( ปการศึกษา 2563 – 2565 ) ได
จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบภารกิจในการดําเนินงานของโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ.2550 – 2554 ) ซึ่งไดกําหนด
เปาหมายไวหลายประการ เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามจุดประสงคของหลักสูตรแตละ
ระดับ
ดังนั้น โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาจึงไดจัดทําขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกลาว และเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพในอันที่จะสงผลถึงนักเรียนซึ่งเปนผลผลิตของ
โรงเรียนใหมีความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะ ที่พึงประสงคตามจุดหมาย
ของหลักสูตร แผนพัฒนาโรงเรียนฉบับนี้ ไดกําหนดแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ไว เปน
ระยะเวลา 3 ปการศึกษา คือตั้งแตปการศึกษา 2563 – 2565โดยพัฒนาใน 4 ดาน คือ ดาน
คุณภาพผูเรียน ดานการเรียนการสอน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรี ย นรู ซึ่ งเป น แนวทางการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนฉบับนี้เกิดขึ้นจากความรวมมือ รวมใจของทุกฝายในอันที่จะสราง
ความมั่นใจและความศรัทธาใหเกิดกับ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนอยางแทจริง ขอขอบคุณคณะครู
นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกทานที่รวมกันจัดทําจนสําเร็จเรียบรอยดวยดี และ
หวังเปนอยางยิ่งวาคงจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามเปาหมายที่วางไว
ทุกประการ

โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา
ฉบับที่ 5ปการศึกษา 2563 – 2565
บทนํา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคน ใหมีขีดความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญรุงเรือง มี
หลายแนวทางดวยกัน การสงเสริมใหโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก็เปนแนวทางหนึ่ง
ที่สรางความมั่นใจ พึงพอใจตอผูปกครอง ชุมชน สังคม วาโรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของการจัดการศึกษา มีหลักการและ
แนวคิดดังนี้
1. เนนนักเรียนเปนสําคัญของการจัดการเรียนการสอนและใหนักเรียนแตละคนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
2. รัฐกระจายอํานาจการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรใหแก
โรงเรียน
3. โรงเรียนเปนผูดําเนินการพัฒนานักเรียน โดยประชาชนมีสวนรวม
4. โรงเรียนจะตองแสดงภาระหนาที่ความรับผิดชอบ ตอนักเรียนและผูปกครองตามมาตรฐานที่
กําหนด และผูรับผิดชอบการศึกษา
ประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา
1. นักเรียน มีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะตาง ๆ ครบตามจุดหมายของหลักสูตร
2. ประชาชน เกิดความมั่นใจในการสงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ วาแตละแหงมี
คุณภาพการศึกษาอยูในมาตรฐานเดียวกัน
3. หนวยงานรับนักเรียนเขาศึกษาตอหรือทํางานดวยความพึงพอใจและมั่นใจ
4. สังคมมั่นใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. โรงเรียน มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน ตามมาตรฐานกลางที่กําหนดมีระบบการบริหาร
คุณภาพ ระบบการควบคุม มีการทํางานเปนมาตรฐาน ทํางานเปนทีม และมีการพัฒนา
งานอยางตอเนื่อง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีองคประกอบหลายประการ แตองคประกอบที่
เปนหัวใจสําคัญ และถือเปนแมบทของการบริหารงานโรงเรียนก็คือ การจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน คือ ขอตกลงรวมกันระหวางโรงเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนด

คุณคาของแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
1. สนับสนุนการกระจายอํานาจ
2. สงเสริมใหชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองมีบทบาทและ
ไดรับประโยชนมากขึ้น
3. โรงเรียนไดรับความรวมมือ การยอมรับการสนับสนุนจากผูปกครองและชุมชนมาก
ขึ้น
4. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น เปนไปตามมาตรฐาน นําไปสูการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ นับเปนแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 5 ของโรงเรียนบานโปงขุนเพชร
พัฒนามีสาระสําคัญเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงความคิดเห็น
และความรวมมือของโรงเรียนและชุมชนเปนสําคัญ โดยจะดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบ ตามขั้นตอน
ที่ กํ าหนดไว ในแผนพั ฒนา เพื่ อให ก ารประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษามี ประสิ ทธิ ภ าพตามเจตนารมณ ใน
แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน

……………………………………….
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หมวดที่ 1
ภาพรวมของโรงเรียน
สวนที่ 1 สภาพและขอมูลโรงเรียน
1. ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา ตั้งหมูที่ 3บานโปงขุนเพชรพัฒนา ตําบลโปงนก
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย36230สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 มีเนื้อที่ 27 ไร 3งาน 8 โทรศัพท044- 870569 โทรสาร - emailpkpschool@hotmail.com
2. เปดสอน ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมูบาน ไดแก 1. บานโปงขุนเพชรพัฒนา หมูที่ 3 2.บานคลองรวก
หมูที่ 11
4. ขอมูลดานการบริหาร
4.1 ผูอํานวยการโรงเรียน คือ นายจรูญ ดีสมบัติ
วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต วันที่ 10 พ.ศ. 2563
จนถึงปจจุบัน เปนเวลา- ป1เดือน
15 วัน
2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน (ที่ไดรับการแตงตั้ง) 5. ประวัติโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา
โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา หมูท3ี่ ตําบลโปงนกอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ. 2520 เดือนเมษายน ไดกอตั้งขึ้นโดยชาวบานซึ่งไดอพยพมาจากหลายภูมิภาคเชนจังหวัดชัยนาทชาว
อําเภอจัตุรัสและชนเผาชาวเขาดั้งเดิม ( ชาวบน ) โดยมารับจางนายทุนเผาถานเลื่อยไมจับจองที่ดินเพื่อ
เลี้ยงสัตวและที่ทํากินทางเกษตรไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาประกอบกับลูกหลานตอง
เดินทางไปเรียนที่ไกลการเดินทางลําบากจึงไดปรึกษากรรมการหมูบานขออนุญาตทางราชการกอสราง
อาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝกนั่งเรียนกับพื้นดินใชปกไมเปนโตะ เรียนและเกาอี้บริเวณที่ราบชิงเขา
หิ น ปู น ซึ่ งเป น ส วนหนึ่ งของเทื อ กเขาพั งเหยโดยบริ เ วณนี้ เ ป น ดิ น โป งที่ สั ต ว ต า งๆลงมากิ น วัน ที ่ 3
พฤษภาคม ทํา การเปด เรีย นครั้ง แรกซึ่งอาคารแรกที่สรางเปนอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกและนั่ง
เรีย นกับพื ้นดิน โดยกํ านันทองดี ศิลากํ านั นตํ าบลนายางกลั กและชาวบ านโป งขุนเพชรนายประจงฤทธิ์
ประจงจิตรเปนครูใหญคนแรกเปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6 รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 134 คน
พ.ศ.2522ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สรางอาคารเรียนแบบ ป1ฉ. ใต
ถุนสูงจํานวน3หองเรียน และไดรับงบประมาณตอเติมชั้นลางในป พ.ศ.2527
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พ.ศ.2528ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารอเนกประสงค แบบ สปช202/26ราคา180,000บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)
พ.ศ. 2538ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียน แบบ สปช.105/29จํานวน1หลัง
4หองเรียนราคา1,299,000บาทและไดรับงบประมาณตอเติมชั้นลาง2หองเรียนป พ.ศ. 2542
ปจจุบันจํานวนหองเรียน 11 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้นจํานวน 217 คน มีขาราชการครู จํานวน 14
คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน (ปการศึกษา 2554) โรงเรียนไดเปดทําการ
สอนเปน 3ระดับคือ
1) ระดับกอนประถมศึกษา เปดสอนชั้นอนุบาล 1-2ชั้นละ 1 หองเรียน
2) ระดับประถมศึกษา เปดสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6ชั้นละ 1หองเรียน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3ชั้นละ 1 หองเรียน
ปจจุบันเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตนมีนักเรียนทั้งสิ้น
213คน
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6. ขอมูลดานอาคารสถานที่
อาคารเรียนจํานวนสามหลัง
อาคาร อ.1 – ป.3 1หลัง
อาคาร ป.4 – ป.6 1 หลัง
อาคาร ม.1 – ม.3 1 หลัง
หองที่จัดไวใชปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะ
มี ทั้ ง หมด 14ห อ ง ได แก ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร ห อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ วเตอร
ห องปฏิ บัติการคณิ ตศาสตร ห องปฏิ บัติการภาษาอั งกฤษ ห องปฏิ บัติการสั งคมศึ ก ษา ห องปฏิ บัติการ
ภาษาไทย ห องปฏิ บัติการศิ ลปะ ห องปฏิ บัติการสุ ขศึ กษา พลศึ กษา ห องปฏิ บัติการดนตรี นาฏศิ ลป

หองสมุด หองพยาบาล หองสหกรณ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ไดแก สนามกีฬา ลานกีฬา
เอนกประสงค สนามเด็กเลน
จํานวนหองเรียนทั้งหมด จํานวน 11หองเรียน แบงเปน
ชั้นอนุบาล
จํานวน 2 หองเรียน
ชั้น ป.1 – ป.6
จํานวน 6
หองเรียน
ชัน้ ม.1- ม.3
จํานวน 3
หองเรียน
คําขวัญของโรงเรียน
สรางคุณธรรม นําวิชาการ
ประสานชุมชน
ปรัชญาของโรงเรียน
“นตถิปญญา สมาอาภา” แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี
สีประจําโรงเรียน
ฟา-แดง
ฟา หมายถึง คุณธรรม
แดง หมายถึง คุณภาพ
‘
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สัญลักษณของโรงเรียน

ตรา สพฐ. มีชื่อโรงเรียนอยูดานลาง
อักษรยอโรงเรียน
ป.พ.
วิสัยทัศนของโรงเรียน
( VISION )
“เปนสถานศึกษาที่มุงมั่นพัฒนา ผูเรียนใหเปนคนดี ใฝรู ควบคูเทคโนโลยีมีความสุขบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนรวมประสานบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ”
อัตลักษณโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา
“ผูเรียนใฝดี เทคโนโลยีเดน”
มาตรการสงเสริม
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
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ชาย
12
5

จํานวนนักเรียน
หญิง
13
2

ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2

11

8

11

12

ประถมศึกษาปที่ 3

9

2

ประถมศึกษาปที่ 4

7

6

ประถมศึกษาปที่ 5

11

7

ประถมศึกษาปที่ 6

8

4

มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2

9

3

6

10

มัธยมศึกษาปที่ 3

4

5

7
19
23
11
13
18
12
12
16
9

รวม

93

72

165

ชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3

รวม
25

7.
จํานวน
นักเรียน
จําแนก
ตามราย
ชั้น
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8. ขอมูลครูและบุคลากร
ลําดับ
เลขที่
ชื่อ – สกุล
ที่
ตําแหนง
1
3880
นายจรูญ ดีสมบัติ
2
7653
นางณวภรรค พงษบริบูรณ
3
3882
นายชํานาญ ศรีชัยภูมิ
4
2399
นางสาวอมรรัตน กุลเกียรติชัย
5
7152
นายพีรวิชญ บวกไธสง
6
871
นางสาวธมลวรรณ ชาญเดช
7
3535
นางกนกอร พัดพาน
8
3832
นายทัศนะ สีหาราช
9
8211
นางสาวกานตรวี เสมาทอง
10
12749 นางพรทิพย งามประเสริฐ
11
1506
นางสาวศรีวร สุทธิ
12
7798
นางสาวอัญชลีพร แชงขุนทด
13
3883
นายรุตธวัช เขียวนอย
14
3726
นางสาวมาริษา บัวหอม
15
3814
นางสาวอรอนงค ศิลปยามานันท
16 พ301792 นางสาวดาริน ชวยจิ๋ว
17
5252
นางสาวดวงกมล จันทะบาล

ตําแหนง

วิชาเอก

ครู ชํานาญการพิเศษ
ครู ชํานาญการพิเศษ
ครู ชํานาญการพิเศษ
ครู ชํานาญการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
ครูผูชวย
พนักงานราชการ
ครูธุรการ

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
นาฏศิลปฯ
พลศึกษา
ปฐมวัย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
ปฐมวัย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5109

นายเสนห สิ้นชัยภูมิ

นักการภารโรง

สายสามัญ
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9. สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนปาไมภูเขาอากาศรอนมีประชากรประมาณ 1,700
คนบริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดแกสวนเกษตรอาชีพหลักชองชุมชนคือเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่
เหมาะแกการเพาะปลูกสวนใหญนับถือศาสนาพุทธประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปคือ
ประเพณีของทองถิ่นภาคอีสานการทําบุญตามเทศกาล
ผูปกครองสวนใหญ
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6
รอยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายไดโดยเฉลี่ยตอป 30,000 บาท
โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน
ประชาชนมีฐานะยากจน ครอบครัวหยาราง อพยพยายถิ่นฐานและเขาไปทํางานในกรุงเทพฯ
เมืองใหญการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนจึงมีขอจํากัด แตชุมชนใหความรวมมือกับคณะครูดียิ่งใน

การจัดหาวัสดุอุปกรณ ในรูปของผาปาการศึกษา การพัฒนาสภาพแวดลอม การจัดสรางซอมแซมอาคาร
เรียนโดยชาวบานบริจาคไมกระดาน กระเบื้องมุงหลังคา เสาไม
เจาอาวาสวัดโปงขุนเพชรใหความรวมมือกิจกรรมของโรงเรียน ใชวัดเปนแหลงเรียนรู
บริเวณวัด เปนหองเรียน
สุดสัปดาห

ไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสอยางดียิ่งในการเรียน อบรมธรรมะในวัน

สถานศึกษา อยูใกลแหลงที่มีความเสี่ยงตอยาเสพติด มีการพนันในงานศพของหมูบาน การขับขี่
รถจักรยานยนตที่เสี่ยงอันตรายและเสียงดังรบกวน โรงเรียนแกไขโดยประสานกับฝายปกครองของ
หมูบานพยามชวยเหลือปญหาของชุมชน ปองกันปญหาของนักเรียนในอนาคตตอไป
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10. ขอมูลดานงบประมาณและทรัพยากร
10.1 งบประมาณ (รับ – จาย)
ชั้น

จํานวนนักเรียน

5-พัฒนาผูเรียน

ชาย

หญิง

รวม

หัวละ

รวมงบนี้

อ.1

5

2

25

430

10,750

อ.2

11

7

7

430

3,010

ป.1

11

13

19

480

9,120

ป.2

8

2

23

480

11,040

ป.3

7

7

11

480

5,280

ป.4

10

8

13

480

6,240

รวมยอด คุณธรรม
13,760

10%
1,376

25,440

-

20,640

-

ลูกเสือ

ทัศนศึกษา

รอยละ

90%

100%

12,384

13,760

10%

90%

100%

2,544

22,896

25,440

10%

90%

100%

-

ป.5

9

4

18

480

8,640

ป.6

13

3

12

480

5,760

ม.1

6

8

12

880

10,560

ม.2

4

6

16

880

14,080

ม.3

10

4

9

880

7,920

รวม

94

64

165

รวม(5)

2064

32,560

-

18,576

20,640

10%

90%

100%

3,256

29,304

32,560

92,400

10.2 ขอมูลทรัพยากรที่จําเปน
1) คอมพิวเตอรชนิดตั้งโตะ จํานวน 15เครื่อง
คอมพิวเตอรชนิดพกพา จํานวน 20 เครื่อง
ใชเพื่อการเรียนการสอนจํานวน 20เครื่อง
ใชสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต จํานวน 6 เครื่อง
ใชในงานบริหารจํานวน 5เครื่อง
ใชการไมได จํานวน 4 เครื่อง
2) ปริมาณสื่อ สื่อการสอนในแตละชั้นเรียน มีทั้งสั่งซื้อและครูผูสอนผลิตเอง มีปริมาณ
เพียงพอตอการเรียนการสอน บางชนิดใชสื่อ 1 : 1, 1: 2 , 1 : 5 เปนตน
10.3 พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ไดแก หองประชุม สนามฟุตบอล สนาม
วอลเลยบอล สนามตะกรอ สนามเปตอง สนามเด็กเลน
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11 แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นและการใช
หองสมุด เปนอาคารชั้นเดียวแยกจากอาคารเรียนโดยมีขนาด 54ตารางเมตรมีหนังสือ
ทั้งหมด 2,500 เลม จําแนกเปน 10 ประเภท
โรงเรียนมีการติดตั้งอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควาของนักเรียนและใชในการเรียนการสอน จํานวน 6เครื่อง
มีนักเรียนมาใชบริการอินเทอรเน็ตเปนประจํา
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
สถิติการใช
แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใช
(จํานวนครั้ง/ป) ชื่อแหลงเรียนรู
(จํานวนครั้ง/ป)
ชื่อแหลงเรียนรู
1. หองพยาบาล
ตลอดปการศึกษา 1. วัด
ตลอดปการศึกษา

2. เรือนเพาะชํา
3. หองคอมพิวเตอร
4. บอเลี้ยงปลาและไก
5. สวนเพาะปลูกผักสวนครัว
6. สนามเด็กเลน
7. หองสมุด
8. โรงอาหาร
9. แปลงปลูกมันสําปะหลัง
10. หองน้ํา
11. มุมหนังสือในหองเรียน
12. ปายนิเทศ
13. สหกรณโรงเรียน
14. บริเวณสนามฟุตบอล
15. แปลงดอกไม
16. พระพุทธรูปประจํา
โรงเรียน
17. สนามกีฬา
18. ถนน
19. ถังน้ําประปา

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไรนาสวนผสม
แหลงผลิตศาลาเรือนไทย
แปลงปลูกพริก
องคการบริหารสวนตําบล
ที่ทําการผูใหญบาน
สถานีอนามัย

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา

ปราชญ / ภูมิปญญาทองถิ่น / ผูทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาใหความรูแกครู/นักเรียนในป
การศึกษานี้
1. ชื่อนางหา เพวงษ ใหความรูเรื่องการทําซุมเรือนไทย
2. ชื่อนายสม ปอมยายับ ใหความรูเรื่องวิถีชีวิตชนบท (หมอสูขวัญ)
3. ชื่อ นายเอน แสบขุนทด ใหความรูเรื่องการถนอมอาหาร
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หมวดที่ 2
เปาหมายของโรงเรียน

1.

2.

3.

4.

5.

โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระหวางปการศึกษา 2563 – 2565ไว 4 ดาน ดังนี้
1. ดานคุณภาพผูเรียน
3. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
2. ดานการเรียนการสอน
4. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
1. เปาหมายดานคุณภาพผูเรียน
นโยบาย
แนวปฏิบัติ
ผลผลิต
สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมพัฒนา และจัดการ - ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม
เรียนการสอนโดยสอดแทรกการ คานิยมที่พึงประสงค และมี
จริยธรรม คานิยมที่พึง
ปลูกฝงการมีคุณธรรมจริยธรรม จิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
ประสงค มีจิตสํานึกในการ
คานิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึก สิ่งแวดลอมตามเกณฑที่กําหนด
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม ในการอนุรักษและพัฒนา
สงเสริมพัฒนาทักษะการ
สิ่งแวดลอม
- ผูเรียนมีทักษะการทํางาน รักการ
ทํางานของผูเรียน ทํางาน
- จัดการเรียนรูที่เนนการฝก
ทํางาน ทํางานรวมกับผูอื่นได มี
รวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่ดีตอ ปฏิบัติ และการทํางานรวมกับ
เจตคติที่ดีตอการทํางาน
การทํางาน
ผูอื่น
สงเสริมการจัดกิจกรรมที่
- จัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
- ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห
พัฒนาการคิดวิเคราะห คิด
วิเคราะห สังเคราะห มี
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี
สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี วิจารณญาณ คิดสรางสรรค คิด
ความคิดสรางสรรค รูจักไตรตรอง
ความคิดสรางสรรค คิด
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน และ
และมีวิสัยทัศนไดตามวัย
ไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
สอดแทรกการจัดการเรียนรู
พัฒนาความรูและทักษะของ
- จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึด
- ผูเรียนมีความรูและทักษะตาม
ผูเรียนไดตามเกณฑมาตรฐาน ผูเรียนเปนสําคัญ มีการใช
เกณฑที่กําหนด
ของโรงเรียน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ
สงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพ - จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย - ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
กาย สุขภาพจิต ดนตรี กีฬา
สุขภาพจิต ดนตรี กีฬา และ
ดี มีสุนทรียภาพมีลักษณะนิสัยดาน
และศิลปะ
ศิลปะ
ดนตรี กีฬา และศิลปะ
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2. เปาหมายดานการเรียนการสอน
นโยบาย
แนวปฏิบัติ
1.สงเสริมการจัดการเรียนการสอน - จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดผูเรียน
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
เปนสําคัญเนนการบูรณาการ
เรียนรูทางไกลผานดาวเทียม และ
อินเทอรเน็ตเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงและเรียนรูรวมกับผูอื่น
2.สงเสริมการพัฒนาการเรียนการ - จัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สอน
สําคัญเนนการบูรณาการทุกกลุม
สาระ
- สงเสริมการออกกําลังกายและ
กิจกรรมทางดานสังคมศึกษา
-จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ.
–อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
- พัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
- จัดกิจกรรมเพื่อใหเห็นชองทาง
ประกอบอาชีพ
- จัดกิจกรรมการพัฒนาการเกษตร
เพื่อชีวิตและ เศรษฐกิจพอเพียง
จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการ
สอนที่เสริมสรางประชาธิปไตยและ
วินัยนักเรียน
3.สงเสริมพัฒนาความรู
- จัดกิจกรรมพัฒนา และสงเสริม
ความสามารถในการสอน และ
ใหครูไดพัฒนาตนเองในดานการ
คุณธรรมจริยธรรมขาราชการครู จัดการเรียนรู และคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับครู

ผลผลิต
- นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง มีความสุขในการเรียน
แสวงหาวิธีการหาความรูได

- นักเรียนไดรับพัฒนาการทาง
วิชาการตามศักยภาพทางกาย
อารมณ สังคม สติปญญาของ
นักเรียนตามวัย

- ครูมีความรูความเขาใจใน
หลักสูตร และการสอน มีคุณธรรม
จริยธรรมในความเปนครู
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3. เปาหมายดานการบริหารและการจัดการศึกษา
นโยบาย
แนวปฏิบัติ
1. ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
- จัดทําคูมือการปฏิบัติงานทั้ง 4
บริหาร การทํางานของงานทั้ง งาน โครงสราง ขอบขายของงาน
4 งาน ใหเกิดความชัดเจนและ และการวางตัวบุคคล
คลองตัว
2. สงเสริมการวางแผน การ
- การวางแผนการบริหารงาน
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การ โครงการ สรางระบบการจัดเก็บ
นิเทศภายในและการติดตาม ขอมูลสารสนเทศ กําหนดการ
รายงานผล
นิเทศภายในอยางเปนระบบ
3. สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวม
- รวมกับชุมชนในการกําหนดแนว
รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษา และมีการควบคุม
และการประชาสัมพันธ
คุณภาพการศึกษา ประชาสัมพันธ
โรงเรียน
ระหวางชุมชนกับโรงเรียน

4.เปาหมายดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
นโยบาย
แนวปฏิบัติ
1.สงเสริมพัฒนาการใชแหลงเรียนรู - เชื่อมโยงขอมูลแหลงเรียนรูและ
และภูมิปญญาในทองถิ่น
ภูมิปญญาในทองถิ่น รวมทั้งชุมชน
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน
2.สงเสริมพัฒนาความรวมมือใน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
การใชแหลงเรียนรูตางๆในชุมชน

ผลผลิต
- โรงเรียนมีโครงสรางของงาน
ชัดเจนมีบุคคลที่เหมาะกับงาน

- โรงเรียนมีการบันทึกผลงานจัดทํา
เปนกลุม โรงเรียนและชุมชน
สามารถแกปญหาและพัฒนา
การศึกษาไดอยางตอเนื่อง
- โรงเรียนประกันมาตรฐาน
การศึกษารวมกับชุมชนเพื่อใหเปน
ที่ยอมรับ มีระบบขอมูลที่จะ
ประชาสัมพันธโรงเรียนใหเกิด
ความเขาใจในการจัดการศึกษา

ผลผลิต
- สถานศึกษาใชแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาในทองถิ่นในการรวม
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
- สถานศึกษาและชุมชนรวมกัน
จัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
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หมวดที่ 3
จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนบ านโป งขุ นเพชรพั ฒนาจะดํ าเนินการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ระหวางป การศึ กษา
2563 – 2565โดยกําหนดจุดเนนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตอบสนองความตองการผูปกครอง ชุมชน
1.จุดเนนดานคุณภาพผูเรียน
1.1 จุดเนน
1) นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตยสุจริต
2) นักเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
3) นักเรียนมีทักษะการทํางาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
4) นักเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค มีวิสัยทัศน
5) นักเรียนมีทักษะ และความรูตามมาตรฐานที่กําหนด
6) นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และศิลปะ
1.2 กิจกรรม
1) จัดกิจกรรมปลูกฝงพัฒนาความมีวินัย ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
2) จัดกิจกรรมใหนักเรียนเขารวมโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
3) จัดกิจกรรมการเรียนที่เนนการฝกปฏิบัติ และการทํางานเปนกลุม
4) จัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค
5) จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการศึกษาหาความรูดวยตนเอง

6) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสงเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ
1.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับการพัฒนาเปนบุคคลที่สมบูรณมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางาน มีความสมบูรณทั้งดานรางกาย และ
จิตใจ
2. จุดเนนดานการเรียนการสอน
2.1จุดเนน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการบูรณาการ
2) จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติจริง
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3) จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
4) จัดกิจกรรมการสอนเกษตรเพื่อชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง
5) จัดใหมีการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง ทุกฝายมีสวนรวม มีการจัดทําแฟมสะสมผลงาน
6) จัดใหมีการผลิต และการใชสื่อการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
7) จัดใหมีการสรางนวัตกรรม เพื่อแกปญหา และพัฒนาการเรียนการสอน
8) พัฒนาความรูความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมขาราชการครู
2.2 กิจกรรม
1) จัดหา / ผลิต ใชสื่อ อุปกรณ หองปฏิบัติการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
2) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
3) การประกันคุณภาพการศึกษา
4) การพัฒนาหลักสูตร โดยใหทองถิ่นมีสวนรวม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และวินัย พัฒนาสุขภาพ
กายและใจ ใหหางไกลจากยาเสพติดและสิ่งเสพยติดทุกชนิด
6) วัดผล ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ตามสภาพที่แทจริง โดยใชแฟมสะสมผลงาน
7) สรางนวัตกรรม เพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอน

8) สงเสริมการศึกษา อบรม พัฒนาตนเองของขาราชการครู
2.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ครู มีพฤติกรรมการสอนที่สอดคลองกับจุดเนนของหลักสูตร
2) ครู ใชสื่อ อุปกรณ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระ
3. จุดเนนดานระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
3.1 จุดเนน
1) โรงเรียนมีองคกรการบริหาร ขอบขายงาน มีคําสั่งแตงตั้งหนาที่รับผิดชอบงานตาง ๆ
2) ปรับปรุงระบบการวางแผน ระบบขอมูลสารสนเทศ การนิเทศ การกํากับติดตามและ
ประเมินผล
3) คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาและ
ตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน ตลอดจนการประชาสัมพันธโรงเรียน
3.2 กิจกรรม
1) พัฒนาระบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน โดยใชการบริหารแบบมีสวนรวม
2) พัฒนาระบบแผนงาน สารสนเทศ การกํากับ ดูแลติดตามและประเมินผล
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3) แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ตามกรอบที่กําหนดจากบุคคลหลายฝาย เพื่อใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนในดานคุณภาพการศึกษา และระบบการ
บริหารงานในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพของนักเรียนตอไป
4. จุดเนนดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
4.1 จุดเนน
1) รวมมือกับชุมชน ในการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
2) รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาวิถีการเรียนรูรวมกัน

4.2 กิจกรรม
1) สถานศึกษา ชุมชน แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นรวมมือกันกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษา
2) สถานศึกษา และชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
4.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเรียนมีความรู และผูกพันในชุมชนของตนเอง มีสวนรวมในการพัฒนา และเขาใจถึง
วิถีชีวิตของชุมชน
………………………………..
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หมวดที่ 4
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
4.1 ยุทธศาสตรดานคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตร
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2564

ปการศึกษา 2565

1.จัดการเรียนรูโ ดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ

-จัดทําแผนและใชแผนในการ
จัดการเรียนรู
-ใชแหลงเรียนรู/ สื่อการสอน
-ใชสื่อและนวัตกรรม
-วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
-จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
-ประกวดความสามารถดาน
ภาษาไทย/อังกฤษ
-จัดการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูทงั้
ในและนอกสถานศึกษา
2.สงเสริมทักษะการใช
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ภาษา
-ประกวดผลงาน
3.เรียนรูจากแหลงเรียนรู -แขงขันทักษะทางวิชาการ/
ทั้งในและนอกสถานศึกษา ศิลปหัตถกรรม
-กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด
4.พัฒนาศักยภาพผูเรียน -กิจกรรมดนตรี ศิลปะ
ในดานตางๆ
-การเรียนรูโดยคอมพิวเตอร

-จัดทําแผนและใชแผนในการ
จัดการเรียนรู
-ใชแหลงเรียนรู/ สื่อการสอน
-ใชสื่อและนวัตกรรม
-วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
-จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
-ประกวดความสามารถดาน
ภาษาไทย/อังกฤษ
-จัดการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูทงั้
ในและนอกสถานศึกษา
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
-ประกวดผลงาน
-แขงขันทักษะทางวิชาการ/
ศิลปหัตถกรรม
-กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด
-กิจกรรมดนตรี ศิลปะ
-การเรียนรูโดยคอมพิวเตอร

-จัดทําแผนและใชแผนในการ
จัดการเรียนรู
-ใชแหลงเรียนรู/ สื่อการสอน
-ใชสื่อและนวัตกรรม
-วัดและประเมินผลตามสภาพจริง
-จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน
-ประกวดความสามารถดาน
ภาษาไทย/อังกฤษ
-จัดการเรียนโดยใชแหลงเรียนรูทงั้
ในและนอกสถานศึกษา
-จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
-ประกวดผลงาน
-แขงขันทักษะทางวิชาการ/
ศิลปหัตถกรรม
-กิจกรรมสงเสริมกระบวนการคิด
-กิจกรรมดนตรี ศิลปะ
-การเรียนรูโดยคอมพิวเตอร

-กิจกรรมคายวิชาการ
-การเตรียมพรอมเพื่อทดสอบ
-การจัดทําแฟมสะสมงานนักเรียน
-การสอนซอมเสริม
-การใชเทคโนโลยีในการสอน
-กิจกรรมสวดมนตไหวพระ
-กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
-บันทึกความดี
-กิจกรรมการออมทรัพย
-กิจกรรมสืบสานประเพณี
-อบรมคุณธรรมจริยธรรมสุด
สัปดาห
-กิจกรรมไหวครู
-กิจกรรมประชาธิปไตย
-กิจกรรมกีฬาภายใน
-กิจกรรมวันแม
-กิจกรรมวันเด็ก
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมคายวิชาการ
-การเตรียมพรอมเพื่อทดสอบ
-การจัดทําแฟมสะสมงานนักเรียน
-การสอนซอมเสริม
-การใชเทคโนโลยีในการสอน
-กิจกรรมสวดมนตไหวพระ
-กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
-บันทึกความดี
-กิจกรรมการออมทรัพย
-กิจกรรมสืบสานประเพณี
-อบรมคุณธรรมจริยธรรมสุด
สัปดาห
-กิจกรรมไหวครู
-กิจกรรมประชาธิปไตย
-กิจกรรมกีฬาภายใน
-กิจกรรมวันแม
-กิจกรรมวันเด็ก
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมแนะแนว

-กิจกรรมคายวิชาการ
-การเตรียมพรอมเพื่อทดสอบ
-การจัดทําแฟมสะสมงานนักเรียน
-การสอนซอมเสริม
-การใชเทคโนโลยีในการสอน
-กิจกรรมสวดมนตไหวพระ
-กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
-บันทึกความดี
-กิจกรรมการออมทรัพย
-กิจกรรมสืบสานประเพณี
-อบรมคุณธรรมจริยธรรมสุด
สัปดาห
-กิจกรรมไหวครู
-กิจกรรมประชาธิปไตย
-กิจกรรมกีฬาภายใน
-กิจกรรมวันแม
-กิจกรรมวันเด็ก
-กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
-กิจกรรมแนะแนว

5.สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผูเรียน

6.สงเสริมกิจกรรมนักเรียน
ในดานตางๆ
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ยุทธศาสตร
7.สนับสนุนกิจกรรม
โรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ

ปการศึกษา 2563
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
-กิจกรรมผูนําอนามัยนักเรียน
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
-กิจกรรม อ.ย.นอย
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน
-กิจกรรมอาหารกลางวัน
-กิจกรรมอาหารเสริม(นม)

4.2 ยุทธศาสตรดานการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร
ปการศึกษา 2563

ปการศึกษา 2564
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
-กิจกรรมผูนําอนามัยนักเรียน
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
-กิจกรรม อ.ย.นอย
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน
-กิจกรรมอาหารกลางวัน
-กิจกรรมอาหารเสริม(นม)

ปการศึกษา 2565
-กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
-กิจกรรมผูนําอนามัยนักเรียน
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
-กิจกรรม อ.ย.นอย
-กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียน
-กิจกรรมอาหารกลางวัน
-กิจกรรมอาหารเสริม(นม)

ปการศึกษา 2564

ปการศึกษา 2565

1.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน

-พัฒนางานวิจัย
-พัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยี
ในการสอน
-สงเสริมใหศึกษาตอ
-จัดทําแฟมสะสมงาน
-จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน

-พัฒนางานวิจัย
-พัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยี
ในการสอน
-สงเสริมใหศึกษาตอ
-จัดทําแฟมสะสมงาน
-จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน

-พัฒนางานวิจัย
-พัฒนารูปแบบการใชเทคโนโลยี
ในการสอน
-สงเสริมใหศึกษาตอ
-จัดทําแฟมสะสมงาน
-จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน

2.พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับครู

-อบรมคุณธรรมจริยธรรม
-จัดกิจกรรมสานสัมพันธครูกับ
ผูปกครอง

-อบรมคุณธรรมจริยธรรม
-จัดกิจกรรมสานสัมพันธครูกับ
ผูปกครอง

-อบรมคุณธรรมจริยธรรม
-จัดกิจกรรมสานสัมพันธครูกับ
ผูปกครอง
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4.3 ยุทธศาสตรดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2564
1.ปรับปรุงพัฒนาระบบ -จัดทําคูมือการบริหารงานทุก -ใชเทคโนโลยีพัฒนาระบบ
การบริหารงาน
ฝาย
การบริหารงาน
-ใชระบบขอมูลในการวางแผน -พัฒนาระบบโครงสรางการ
พัฒนาและแกไขปญหาใน
บริหารใหมีความคลองตัว
โรงเรียน

ปการศึกษา 2565
-ใชเทคโนโลยีพัฒนาระบบ
การบริหารงาน
-พัฒนาระบบโครงสรางการ
บริหารใหมีความคลองตัว

2.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน

-พัฒนาเครื่องมือในการ
ประกันคุณภาพ

-พัฒนาเครื่องมือในการ
ประกันคุณภาพ

-พัฒนาเครื่องมือในการ
ประกันคุณภาพ

3.จัดสภาพ แวดลอม
และการบริการให
เหมาะสมกับการพัฒนา
ผูเรียน

-ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
ประกอบใหมีความเหมาะสม
ปลอดภัย
-ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมี
ความพรอมในการเรียน
-ปรับปรุงพัฒนาหอสมุดให
เปนแหลงเรียนรูอยางแทจริง

-ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
ประกอบใหมีความเหมาะสม
ปลอดภัย
-ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมี
ความพรอมในการเรียน
-ปรับปรุงพัฒนาหอสมุดให
เปนแหลงเรียนรูอยางแทจริง

-ปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร
ประกอบใหมีความเหมาะสม
ปลอดภัย
-ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหมี
ความพรอมในการเรียน
-ปรับปรุงพัฒนาหอสมุดให
เปนแหลงเรียนรูอยางแทจริง

-ปรับปรุงตกแตงบริเวณ
โรงเรียนใหรมรื่นสวยงาม
สะอาด และปลอดภัย

-ปรับปรุงตกแตงบริเวณ
โรงเรียนใหรมรื่นสวยงาม
สะอาด และปลอดภัย

-ปรับปรุงตกแตงบริเวณ
โรงเรียนใหรมรื่นสวยงาม
สะอาด และปลอดภัย

-ปรับปรุงแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนใหเหมาะสมกับการ
เรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
-ปรับปรุงหลักสูตร

-ปรับปรุงแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนใหเหมาะสมกับการ
เรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
-ปรับปรุงหลักสูตร

-ปรับปรุงแหลงเรียนรูใน
โรงเรียนใหเหมาะสมกับการ
เรียน
-ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
-ปรับปรุงหลักสูตร

4.พัฒนาหลักสูตรให
เหมาะกับสภาพผูเรียน
และทองถิ่น

สถานศึกษา

สถานศึกษา

สถานศึกษา
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4.4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตร
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2564
1.ประสานความ
- ประชุมผูปกครองภาคเรียน - ประชุมผูปกครองภาคเรียน
รวมมือกับชุมชน
ละ 2 ครั้ง
ละ 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
นอยปละ 2 ครั้ง
-ประชาสัมพันธโรงเรียนใน
-ประชาสัมพันธโรงเรียนใน
รูปแบบตางๆ
รูปแบบตางๆ
-จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
-จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน
นักเรียน
2.จัดการเรียนรูรวมกับ -แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
-แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
ชุมชน
ชุมชนโดยวิทยากรทองถิ่น
ชุมชนโดยวิทยากรทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น
-ใชแหลงเรียนรูในชุมชนใน
-ใชแหลงเรียนรูในชุมชนใน
การจัดการศึกษาใหผูเรียน
การจัดการศึกษาใหผูเรียน

ปการศึกษา 2565
- ประชุมผูปกครองภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง
-ประชาสัมพันธโรงเรียนใน
รูปแบบตางๆ
-จัดกิจกรรมเยี่ยมบาน
นักเรียน
-แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
ชุมชนโดยวิทยากรทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น
-ใชแหลงเรียนรูในชุมชนใน
การจัดการศึกษาใหผูเรียน
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หมวดที่5
บทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
1. บทบาทของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) กําหนดนโยบายแผนแมบท และแผนพัฒนาโรงเรียน
2) ใหความเห็นชอบปฏิบัติการของโรงเรียน
3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และมีสวนรวมในการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียน
การแสวงหา และการใหความสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ อุปกรณตางๆ ตลอดจนวิทยากร
ภายนอก และภูมิปญญาทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกดานทั้ง
ใน และนอกโรงเรียน
4) รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5) ประสานงานกับองคกรในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน และเสริมสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียน และใหมีการใชบริการจากโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชน และรวมพัฒนาชุมชน และทองถิ่น
6) แตงตั้งที่ปรึกษา และ หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานอยางหนึ่งอยางใด ตามที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
2. บทบาทของผูอํานวยการโรงเรียน

1) บริหารงานตามนโยบายที่กําหนดไวในแผนพัฒนา/แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน และนโยบายของ
หนวยงาน
2) นิเทศ ควบคุม กํากับการจัดการเรียนการสอนใหครบขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน
3) รวมวางแผน และใชแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปญหา และนโยบายดาน
คุณภาพของหนวยงานตนสังกัด
4) ควบคุม ดูแลการใชอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนใหคุมคาโดยดูแลรักษาใหสะอาดเปน
ระเบียบถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการจัดบรรยากาศใหรมรื่น สวยงาม นาอยูอาศัย และมีความ
ปลอดภัย
5) จัดใหมีเอกสารประกอบหลักสูตร สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนอยางเพียงพอตามความ
เหมาะสม
6) จัดประชุมประจําเดือน ประชุมทางวิชาการ และประชุมของฝาย/งาน/กิจกรรมตางๆ เพื่อชี้แจงขอ
ราชการ หาแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานของครูและหาแนวทางแกไขปญหา
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7) การปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู ทักษะและ
ประสบการณใหแกบุคลากรในโรงเรียน
8) ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว
9) ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของครู ยกยองเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบตั ิงานดีเดน และเผยแพรผลงาน
ใหประจักษโดยทั่วไป ตลอดทั้งสงเสริม สนับสนุนใหครูสรางผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ
และเงินเดือนใหสูงขึ้น
10) ปฏิบัติงานนอกสถานที่เทาที่จําเปน เพื่อประสานงานกับบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
11) รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

12) ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3และ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. บทบาทของครูผูสอน
1) เตรียมการสอน ( แผนการจัดการเรียนรู สอนซอมเสริม ใชสื่อและนวัตกรรม การตรวจสอบ
จุดประสงคการเรียนรูของนักเรียน การวัดผลประเมินผล ฯลฯ )
2) สอนตามแผนการจัดการเรียนรู คูมือครู (โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ)
3) สอนซอมเสริม ตามตารางสอนซอมเสริม
4) กวดขัน และติดตามใหนักเรียนมาเรียนอยางสม่ําเสมอ
5) จัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6) ผลิต และใชสื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7) วัด และประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนตามสภาพที่แทจริง อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
8) จัดทําเอกสารงานธุรการประจําชั้นใหถูกตองเปนปจจุบัน และฝายวิชาการตรวจสอบตามกําหนด
9) จัดทําขอมูลนักเรียนที่รับผิดชอบใหเปนปจจุบัน เชน ประวัติสวนตัว สถิติการมาเรียน พฤติกรรม
ดานตางๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10) มีแผนปรับปรุง แกไขปญหาดานการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพปญหาของนักเรียน
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11) ปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย/รับผิดชอบ ใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่วางไว
12) นิเทศ และใหคําปรึกษา แนะนําซึ่งกันและกัน
13) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ และขอตกลงของโรงเรียนอยางเครงครัด

14) รายงานผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย/รับผิดชอบ ตามสายงานจนถึงผูอํานวยการโรงเรียน
เปนระยะตามที่กําหนดไวในปฏิทินปฏิบัติประจําป
15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
4. บทบาทของนักการภารโรง
1) ปด เปด หองเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการตางๆ และประตูโรงเรียน
2) ปด กวาด เช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน
3) นําขยะในถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณทั่วไป ไปทิ้งและกําจัด
4) ดูแลน้ําดื่ม น้ําใชตามอาคารตางๆ ตลอดจนน้ําใชในหองน้ํา หองสวมของครูและนักเรียนอยาง
ทั่วถึง
5) ดูแล ปรับปรุง สวนหยอมตามบริเวณตางๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสดชื่นสวยงามมีชีวิต ชีวา อยู
เสมอ
6) ดูแล รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ และทรัพยสมบัติของทางราชการ
7) อยูเวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ภาคกลางคืนตามคําสั่งของโรงเรียน
8) แจงหนังสือราชการ/หนังสือทั่วไป /เอกสารของทางราชการ ใหคณะครูทราบ
9) บริการครูและนักเรียนตามความเหมาะสม
10) ดูแล รักษา ปรับปรุง ซอมแซมอาคารสถานที่ และวัสดุ ครุภัณฑของโรงเรียนใหสามารถใชงาน
ไดตามควรแกสภาพ/ตามความเหมาะสม
11) ปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยโรงเรียน และครูผูสอนมอบหมายตามความเหมาะกับหนาที่
12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โรงเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของมอบหมาย
5. บทบาทของผูปกครองและชุมชน
1) ศึกษาระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน
2) ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานดานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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3) รวมพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลและ
แกไขปญหาดานการเรียนของนักเรียน ตลอดจนชวยเหลือสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน
4) รับผิดชอบคาอุปกรณการเรียนและเครื่องแตงกายตามระเบียบของโรงเรียน
5) ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติ
การประจําป เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนา
การศึกษาโรงเรียน
6) อบรบ สั่งสอนเด็กที่อยูในปกครองดูแล ใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนและวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของไทย
7) เขารวมประชุมเพื่อฟงคําชี้แจงจากทางโรงเรียนใหคําปรึกษา แนะนําและขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียน
8) รวมชื่นชมผลงาน เผยแพรผลงาน และประชาสัมพันธโรงเรียน
………………………………….
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หมวดที่ 6
แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน
1 นักเรียนแตงกายดวยเครื่องแบบที่ถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
2 นักเรียนตองเปนผูมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย
และรูจักคุณคาของวัฒนธรรมไทย
3 นักเรียนตองใหความเคารพ ศรัทธา เชื่อฟง บิดา มารดา ผูปกครอง ครู อาจารย
4 นักเรียนตองประพฤติตามระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติตางๆของโรงเรียน
5 นักเรียนตองปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ เพศ วัย และมีความสุภาพ
ออนโยน ทั้งกาย วาจา ใจ
6 นักเรียนตองมาโรงเรียนใหทันเวลา ไมขาดเรียน ไมหนีเรียน และเขาเรียนตรงเวลา
7 นักเรียนตองตั้งใจศึกษา เลาเรียนจนจบหลักสูตร
8 นักเรียนตองไมสูบบุหรี่ไมดื่มสุรา ไมเสพยาเสพติดและสิ่งเสพยติดทุกชนิด ไมเลนการ
พนันทุกชนิดทั้งตอหนาและลับหลัง/ทั้งในและนอกโรงเรียน
9 นักเรียนตองมีความซื่อสัตย รักความสามัคคี ไมกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือรวมกลุมกัน
สรางความเสื่อมเสียแกตนเอง ผูอื่นและโรงเรียน
10 นักเรียนตองรับผิดชอบรวมกันในการดูแล รักษาความสะอาดของหองเรียน อาคาร
เรียน อาคารประกอบ สถานที่ บริเวณทั่วไป และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนให
เปนปจจุบัน มั่นคง ปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย รมรื่น สวยงาม นาอยู
อาศัย
11 นักเรียนตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ
12 นักเรียนตองชวยกันสรางและรักษาชื่อเสียง เกียรติคุณของโรงเรียน
………………………………………
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หมวดที่ 7
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล
1. การกํากับ ติดตาม
1.1 จัดทํารูปแบบการกํากับ ติดตามงาน
1.2 จัดผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามงาน
2. การประเมินผล
2.1 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
2.2 สรางเครื่องมือประเมินผล
2.3 ดําเนินการประเมินผลทั้งกอนดําเนินโครงการเพื่อดูความเปนไปได ระหวางดําเนิน
โครงการเพื่อดูความกาวหนา และปรับปรุง แกไขดําเนินงาน และประเมินเมื่อสิ้นสุด
โครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน
3. การตรวจสอบ
3.1 โรงเรียนประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการที่ปฏิบัติบันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และหาทางชวยเหลือสนับสนุน
4. การรายงานผล
4.1 รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแตละกิจกรรมที่กําหนดไวโดยผูรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
4.2 เมื่อสิ้นปการศึกษา โรงเรียนสรุปผลการประเมินโครงการไวแตละปการศึกษาเพื่อนําไป
เปนขอมูลในการแกไข ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปการศึกษาตอไป

4.3 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา/แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ฉบับที่ 4 (ปการศึกษา 2551-2553)
โรงเรียนจะแตงตั้งคณะกรรมการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเผยแพรใหชุมชนหนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป
……………………………………….
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หมวดที่ 8
แผนงบประมาณ
โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาไดประมาณการรายรับรายจายจากขอมูลพื้นฐานของจํานวน
นักเรียนมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประมาณการจํานวนนักเรียน
ปการศึกษา
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมระดับอนุบาล
ประถมปที่ 1
ประถมปที่ 2

2563

2564

2565

25
7
32
19
23

20
25
45
7
19

20
20
40
25
7

ประถมปที่ 3
ประถมปที่ 4
ประถมปที่ 5
ประถมปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปท1ี่
มัธยมศึกษาปท2ี่
มัธยมศึกษาปท3ี่
รวมระดับมัธยม
รวมทั้งสิ้น

11
13
18
12
96
12
16
9
37
165

23
11
13
18
91
12
12
16
40
176

19
23
11
13
98
13
12
12
37
175

31
2. ประมาณการรายรับ
ปการศึกษา
แหลงที่มาของรายรับ
เงินงบประมาณ
เงินบํารุงการศึกษา
เงินอื่น ๆ (เงินบริจาค)
รวมทั้งสิ้น

2563

2564

2565

721,538
721,538

758,342
758,342

748,739
748,739
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3. ประมาณการรายจาย
ปการศึกษา
รายจายจําแนกตามแผน
1. แผนยุทธศาสตรดานคุณภาพ

2563

2564

2565

120,990

128,820

126,210

ผูเรียน
2. แผนยุทธศาสตรดานการเรียนการ
สอน
3. แผนยุทธศาสตรดานการบริหาร
และการจัดการศึกษา
4. แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู
รวมทั้งสิ้น

161,320

171,760

168,280

80,660

85,880

84,140

40,330

42,940

42,070

403,300

429,400

420,700

……………………………………….
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หมวดที่ 9

สัตยาบัน
แผนพั ฒนาการศึ กษาโรงเรี ยนบ านโป งขุ นเพชรพั ฒนาเป นแผนพั ฒนาการศึ ก ษา ระหว างป
การศึกษา 2563 – 2565การกําหนดกิจกรรมภาพรวมของโรงเรียนในแตละปการศึกษา ไดมีการรวมกัน
คิด วิเคราะห และวางแผนระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให
ดี ยิ่ งขึ้ น จนเป นที่ ยอมรั บของทุ ก ฝ าย แต ก ารที่ จะทํ างานที่ ยิ่ งใหญ นี้ให ประสบผลสํ าเร็ จได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจะตองไดรับความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนจากทั้ง 3 ฝาย คือ บาน (ชุมชน)
วัด โรงเรียน อยางจริงจัง
ดังนั้น ทั้ง 3 ฝายจึงไดเห็นพองตองกัน และใหสัตยาบันวาจะรวมมือรวมใจกัน ในการที่จะ
พัฒนาโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาทั้ง 4 ดาน คือ
1. ดานคุณภาพผูเรียน
2. ดานการเรียนการสอน
3. ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
ใหสามารถดําเนินการไดประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตามความคาดหวัง และเปาหมาย
ของโรงเรียนที่กําหนดไวในแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนทุกประการจึงลงนามไวรวมกัน
(ลงนาม)...........................................................ตัวแทนวัด
(พระอาจารยสมัย ฐานวโร)
ตําแหนงเจาอาวาสวัดบานโปงขุนเพชรพัฒนา
(ลงนาม)…………………………………………..……..ตัวแทนชุมชน
(นายพรเทพ โมงปราณีต)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ลงนาม)..........................................................ตัวแทนโรงเรียน
(นายจรูญ ดีสมบัติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทนํา
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9

ภาพรวมของโรงเรียน
เปาหมายของโรงเรียน
จุดเนนในการพัฒนาโรงเรียน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
บทบาทของผูที่เกี่ยงของกับการจัดการศึกษา
แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและรายงานผล
แผนงบประมาณ
สัตยาบัน

1
3
12
15
18
24
28
29
30
33

คําสั่งโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา
ที่ 16 / 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะผูจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563-2565
........................................................
ดวยโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา จะดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา2563-2565 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดไวในหมวด 6 มาตรา 48
โรงเรียนจึงแตงตั้งคณะกรรมการตอไปนี้เปนผูประเมินและรายงานจัดการศึกษาของโรงเรียนประกอบดวย
1. นายจรูญ ดีสมบัติ
ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางณวภรรค พงษบริบูณ

ครูคศ.3

กรรมการ

3. นายชํานาญ ศรีชัยภูมิ

ครูคศ.3

กรรมการ

4. นางสาวอมรรัตน กุลเกียรติชัย

ครูคศ.3

กรรมการ

5. นายพีรวิชญ บวกไธสง

ครูคศ.2

กรรมการ

6. นางสาวธมลวรรณ ชาญเดช

ครูคศ.1

กรรมการ

7. นายทัศนะ สีหาราช

ครูคศ.1

กรรมการ

8. นางสาวกานตรวี เสมาทอง

ครูคศ.1

กรรมการ

9. นางพรทิพย งามประเกสริฐ

ครูคศ.1

กรรมการ

10. นางสาวศรีวร สุทธิ

ครูผูชวย

กรรมการ

11. นางสาวอัญชลีพร แชงขุนทด

ครูผูชวย

กรรมการ

12. นายรุตธวัช เขียวนอย

ครูผูชวย

กรรมการ

13. นางสาวมาริษา บัวหอม

ครูผูชวย

กรรมการ

14. นางสาวอรอนงค ศิลปยามานันท

ครูผูชวย

กรรมการ

15. นางสาวดาริน ชวยจิ๋ว

พนักงานราชการ

กรรมการ

16. นางกนกอร พัดพาน

ครูคศ.1

กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งดําเนินงานที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลสําเร็จและ
ผลดีตอไป
ทั้งนี้ตั้งแต วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 11เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นายจรูญ ดีสมบัต)ิ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา

ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่โรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา ไดเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา เรื่องการใชแผนกลยุทธ ประจําปการศึกษา 2563 – 2565 เพื่อ
เปนแนวทางในการปฏิบัติภารกิจหนาที่ที่สําคัญของสถานศึกษา และเปนทิศทางในการบริหารการศึกษา
โดยสถานศึกษาไดกําหนดแผนลวงหนาและคาดหวังอนาคต คือ ตั้งแตปการศึกษา 2563 – 2565 และ
เปนการกําหนดแนวทางแผนงานและงบประมาณ ในการกํากับติดตามและประเมินผล สามารถใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา ไดรวมกันพิจารณาลง
ความเห็นชอบ ใหโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนา ดําเนินการใชแผนกลยุทธ ประจําป 2563 – 2565
ของโรงเรียนบานโปงขุนเพชรพัฒนาได
ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ
( นายพรเทพ โมงปราณีต )
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
(นายบุญสง บุตรจันทรา)
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
( นางรสสุคนธ บุญชื่น)

ลงชื่อ........................................................กรรมการ
( นายธนัต ภิรมยภักดี )
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ
( นายสุทัศน วงปญญา )
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
( นายสมชาย บุญสวาง )
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
( พระอาจารยสมัย ฐานวโร )
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
( นางณวภรรค พงษบริบูรณ )
ลงชื่อ........................................................กรรมการ
( นายจรูญ ดีสมบัติ )

