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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนภูพระวิทยาคม ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

ที่   ศธ 042๙๙.07/๑๘๙                                     วันที่ ๒๗  ตุลาคม  256๔ 

เร่ือง   การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโรงเรียนภูพระวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ตามโรงเรียนภูพระวิทยาคม  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ ๑๗ 
กันยายน  256๔  ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูพระวิทยาคม  เพ่ือพิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนภูพระ
วิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ  256๕  นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาแผนปฏิบัติโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕  ได้มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนภูพระวิทยาคมด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน         
ภูพระวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ได ้ 

  จึงเรียนมาโปรดทราบและพิจารณา 
        
 

ลงชื่อ 
                   ( นางกัลยาณี  พ้ัวพวง ) 

    ครูช านาญการพิเศษ 
            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม 

                      
 
 
 
 
ความเห็นของคณะกรรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
   เห็นชอบตามโครงการ/งาน ที่น าเสนอ 
 
 
      (นายกฤช  แสงนาฝาย) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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ค าน า 
 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณลักษณะที่สังคมและประเทศชาติมุ่งหวัง ซึ่งการที่จะพัฒนาคนไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็นต้องมียุทธวิธีที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความพร้อมด้านทรัพยากรของประเทศชาติและของ
องค์กร ดังนั้นในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุ ทธศาสตร์ใน
การพัฒนา และวางแผนการด าเนินการอย่างเหมาะสมด้วยความส าคัญดังกล่าว โรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี 
 โรงเรียนภูพระวิทยาคม มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเด็กในท้องถิ่น 2 ระดับ คือ             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดี            
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
 จากภารกิจดังกล่าว โรงเรียนภูพระวิทยาคม  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕ ขึ้น      
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ และหวังว่าแผนปฏิบัติการจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาและส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนอย่างแท้จริง 
 
 
         

      
              นางกัลยาณี  พ้ัวพวง  

 ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง      
    ผู้อ านวยการโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                  หน้า 
            
ส่วนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

- ประวัติโรงเรียนภูพระวิทยาคม 1 
- สถานที่ตั้ง 2 
- ลักษณะของชุมชน 2 
- ข้อมูลบุคลากร 3 
- ข้อมูลนักเรียน 4 
- ข้อมูลอาคารสถานที่ 4 
- แผนผังโรงเรียนภูพระวิทยาคม 5 
- อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของสถานศึกษา 6 
- สัญลักษณ์ สีประจ าโรงเรียน  คติพจน์ 7 
- โครงสร้างการบริหาร 8 

ส่วนที่ 2 นโยบายการพัฒนาโรงเรียน        
- กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 9 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 10 
- ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 11 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 13 
- แนวคิดและหลักการบริหารของโรงเรียนภูพระวิทยาคม 14 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดงาน/โครงการ        
- งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ  256๕   ๒๐  
- แผนการใช้งบประมาณโครงการ/กิจกรรม     ๒1 

ภาคผนวก 
       -   บันทึกข้อความความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
      -   คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนภูพระวิทยาคม  ปีงบประมาณ ๒๕6๕      
      -   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 256๔๕ 
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ส่วนท่ี 1 

 

 

1. ประวัติโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
  โรงเรียนภูพระวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ  
เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปีการศึกษา 2536  
โดยให้บริการจัดการศึกษาแก่นักเรียนในต าบลนาเสียว  ต าบลนาฝาย และ ต าบลบ้านเล่า 
  ในปีแรกมีนักเรียนจ านวน 73 คน  และได้อาศัยศาลาวัดศิลาอาสน์ (เขาภูพระ)  เป็นอาคาร เรียนชั่วคราว 
โดยนายทองอินทร์  เพียภูเขียว  ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้แต่งตั้ง นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี  อาจารย์ 2 
ระดับ 6   ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา และส่งครู มาช่วยสอน จ านวน 4 ท่าน  กรมสามัญได้อนุมัติครูอัตรา
จา้ง 2 อัตรา และนักการภารโรง 1 อัตรา และมีพระอธิการบุญเลิศ  เมตติโก เจ้าอาวาสวัดยางนาเสียวมาช่วยสอน
วิชาพระพุทธศาสนา 
  ปีการศึกษา 2537 ฯพณฯ ศรีภูมิ  สุขเนตร อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความอนุเคราะห์ สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จ านวน 7 ห้องเรียน และห้องน้ า 2 หลัง  
  ปีการศึกษา 2539 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สาขานาเสียว ได้รับประกาศจัดตั้งเป็น เอกเทศ  ใช้ชื่อว่า 
โรงเรียนภูพระวิทยาคม  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ซึ่งเป็นชื่อของโบราณสถานเขาภูพระ (พระเจ้าองค์ตื้อ)  
ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ  ทะเบียนเลขที่ ชย. 961 จ านวน 42 ไร่  กรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งให้ นายทองอินทร์  
เพียภูเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนภูพระวิทยาคม            
อีกต าแหน่งหนึ่ง  ต่อมากรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้  นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียนภูพระ
วิทยาคม(รักษาการครูใหญ่)  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2540  ต่อมาได้มีการประเมินผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่ง และ กค.อนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง เป็นอาจารย์
ใหญ่ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 
 ปีการศึกษา 2539 - 2543  นายสุเร้ง  ภิรมย์ศรี  ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
 ปีการศึกษา 2544 - 2547   นายพยุงศักดิ์  ฐานมั่น              ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2548 - 2549   นายประสงค์  พลทะจักร   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2550 – 2551  นายพยุงศักดิ์  ฐานมั่น              ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2551 -  2554 นายกิตติพล  เพ็งชัยภูมิ            ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2554 - 2555  นางอารยา   ส่งแสง  รกัษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2555 – 2557  นายประวิทย์   พลอยด า     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2557 – 2561  นายธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน นายธรรมนูญ  วิชาหา           ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2565 – ปัจจุบัน นายสุรชัย  บัวจูม  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 
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 ปัจจุบัน  โรงเรียนภูพระวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีจ านวนนักเรียน 10๘ คน จ านวนบุคลากร 20 คน   
2.   สถานที่ตั้ง 
 โรงเรียนภูพระวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่  84 หมู่ 6  บ้านนาไก่เซา ต าบลนาเสียว อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองชัยภูมิประมาณ 20  กิโลเมตร ตามถนนสายชัยภูมิ -บ้านเล่า - ภูพระอยู่เยื้องกับโบราณ
สถานที่ส าคัญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิคือวัดศิลาอาสน์   (เขาภูพระ)  บนที่ดินราชพัสดุหมายเลข
ทะเบียนที่ชย.  916  จ านวนเนื้อที่ประมาณ  42  ไร่ 
 
3.   ลักษณะของชุมชน 
 ชุมชนที่เป็นเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนที่มาใช้บริการการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเพียง  6  หมู่บ้านสภาพ
ของชุมชนแยกตามลักษณะ 
 1.  ภูมิประเทศและภูมิอากาศพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ราบสูงกึ่งเนินเขาเตี้ยๆสภาพดินเป็นดินกรวดปนทรายมีภูเขา
แลนคาล้อมรอบและสภาวะเกือบแห้งแล้งฤดูร้อนจะร้อนมากและฤดูหนาวจะหนาวมากมีป่าไม้ภูเขาและน้ าตกซึ่ง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือน้ าตกตาดฟ้าน้ าตกถ้ าเหี้ยและโบราณสถานวัดภูแฝด 
 2.  สภาพเศรษฐกิจชุมชนส่วนมากยากจนพ้ืนที่การเกษตรไม่เพียงพอกับประชากรท าให้เดินทางไปท างานต่าง
ถิ่นขายแรงงานต่างจังหวัดภาวะรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายมีหนี้สินจ านวนมากรายได้เฉลี่ยไม่เกิน  30,000  บาท/
คน/ป ี
 3.  สภาพสังคมส่วนมากเป็นสังคมเครือญาติเกื้อกูลสามัคคีกันแต่สภาพเศรษฐกิจตกต่ าจึงท าให้ปั จจุบันเป็น
สังคมแบบเอาตัวรอดห่างเหินเพราะต้องไปท างานต่างถ่ินท าให้เกิดสังคมถดถอยเชื่อโชคลางการเสี่ยงทาย 
 4.  สภาพทางวัฒนธรรมส่วนมากนับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาในการสื่อสารและยังรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้สืบทอดตลอดมาประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองานเทศกาล
ท าบุญเดือน 3  และบุญเดือน 5  เป็นงานฉลองพระเจ้าองค์ตื้อซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

4.  ข้อมูลบุคลากร 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ 

1 นายสุรชัย  บัวจูม ผู้อ านวยการโรงเรียน   

2 นายบวร  คุ้มหมู่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน   

3 นางกัลยาณี  พ้ัวพวง ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. กลุ่มบริหารวิชาการ 
4 นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. กลุ่มบริหารทั่วไป  

5 นางเทวี  มาดา    ครู  ช านาญการพิเศษ ค.บ. กลุ่มงานบุคคล 
6 นางเอมอร  เสสจ าเริญ ครู  คศ.1 วท.บ. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
7 นางสาวสุขสันต์ พลสูงเนิน ครู  คศ.๒ ค.บ. งานบุคคล 

8 นางสาวมณีรัตน์  จันทร์ลิ้ม ครู  คศ.1 ค.บ. งานทะเบียนวัดผล 
9 นางสาวภัชริดา  ฤทธิล ี ครูผู้ช่วย ค.บ. งานแผนและการประกันคุณภาพ 

10 นางสาววรรณภา  ฉิมงาม ครูผู้ช่วย ศ.บ. งานพัสดุ 

11 นางสาวกฤติยาภรณ์ ประยรูหาญ ครูผู้ช่วย ค.บ. งานการเงิน, พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

12 นางสุภญา  สุพล พนักงานราชการ ค.บ. งานแนะแนว 

13 นายสนธยา เหิมหาญ    พนักงานราชการ ค.บ. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 นางสาวธนาพร  ใจรักษา ธุรการ ค.บ. งานสารบรรณ 

15 นางสาวขวัญฤทัย  ชูประยูร อัตราจ้าง ค.บ. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

16 นายภานุวัฒน์  เวียงสุข อัตราจ้าง ค.บ. งานทะเบียนวัดผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเบื้องต้นปีการศึกษา 2565 
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5.  ข้อมูลนักเรียน 
 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1๖ ๗ 2๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1๓ ๑๒ ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1๗ ๑๑ ๒8 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ๘ ๙ ๑๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ๑๖ ๖ ๒๖ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ๑ ๕ ๖ 

รวมทั้งสิ้น ๗๑ ๕๐ ๑๒๑ 
 

6.   ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 ในจ านวนเนื้อที ่ 42  ไร่ประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้ 
 อาคารเรียน     จ านวน  2 หลัง 
 อาคารฝึกงานแบบ102/27   จ านวน  1 หลัง 
 บ้านพักครูแบบ  205 /32   จ านวน  1 หลัง 
 บ้านพักนักการภารโรง   จ านวน  1 หลัง 
 อาคารเรียนชั่วคราว ( อาคารสุขเนตร )  จ านวน  1 หลัง 
 อาคารห้องพยาบาล    จ านวน  1  หลัง 
 โรงอาหาร     จ านวน  1 หลัง 
 ห้องน้ าห้องส้วมแบบ 6 ที ่/ 27  จ านวน  2 หลัง 
 ถังเก็บน้ าฝนฝ.33    จ านวน  2 ชุด 
 ถังเก็บน้ าประปาบาดาล   จ านวน  1 ถัง 
 สนามฟุตบอล    จ านวน  1 สนาม 
 สนามตะกร้อ    จ านวน  ๒ สนาม 
 สนามวอลเล่ย์บอล    จ านวน  1 สนาม 
 สนามบาสเกตบอลแบบ  FIFA   จ านวน  1 สนาม 
 สถานที่ประดิษฐ์สถานโรงเรียน  จ านวน  1 สถานที่ 



๕ 
 

7.  แผนผังโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   อัตลักษณ์สถานศึกษา 
  “มารยาทดี  มีจติอาสา ” 
 เอกลักษณ์ 
  สะอาด  น่าอยู่  ภูมิทัศน์สวย 
 ค่านิยม 

  1.  ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติกนั 
  2.  กระตือรือร้นให้บริการและไม่เลือกปฏิบัต ิ
  3.  ไปลา  มาไหว้  แต่งกายสภุาพ 
  4.  ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



๖ 
 

9.   วิสัยทัศน์ 
“สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี บริหารจั ดการศึกษาด้วยระบบประชารัฐ

เป้าหมายสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

10.  พันธกิจ 
๑. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ บริบทของ

ชุมชนและหลักสูตรบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล เน้นการสอนแบบบูรณาการ น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานสากล สามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของคุรุสภาและ
มาตรฐานสากลสู่ความเป็น "ครูมืออาชีพ" มีความสามารถในใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

๕. ปรับปรุง พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ และแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และเป็น
แหล่งวิทยาการของชุมชน 

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจได้ 
๗. จัดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบประซารัฐ ส่งเสริม สนับสนุนการประสานงานความ 

ร่วมมือ ระดมทรัพยากร สรรพก าลัง จากทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนตามหลักการของประชารัฐ ให้มีส่วน 
ร่วมการพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้านและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นผู้น าทาง 
วิชาการเพ่ือก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

11.  เป้าประสงค์ 
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีคุณภาพ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
๒. ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๓. โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบประชารัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร

สถานศึกษา โดยหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาทุกด้าน พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้น าโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

๔. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย มีความรู้ การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา การน าเทคโนโลยีมาใช้ มีจิตอาสาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 

๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกรายวิชาเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๕ และต้องอยู่ในล าดับ ๒๐ % แรกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

๖. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีสื่อนวัดกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพียงพอต่อความต้องการ 
ความจ าเป็น และมีแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม หลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งวิทยาการของชุมซน 

๗. ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๗ 
 

๘. โรงเรียนมงีบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
     ๙. มีนโยบายการเงิน การบริหาร และสามารถตรวจสอบได้ 
 

12.  สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

                                                  

 รูปพระเจ้าองค์ตื้ออยู่ในวงกลมซึ่งครอบด้วยฉัตร  (ชฎา)  มีแสงรัศมีแผ่กระจาย 
 

13.  สีประจ าโรงเรียน 

  ฟ้า  -  ทอง 
  สีฟ้าหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง 
  สีทองหมายถึงคุณธรรมจริยธรรม 
 

14.  คติพจน์โรงเรียน 

  ปัญญา     ชีวิตา     สาธุ 
  ความหมายปัญญาให้ชีวิตที่ดีที่สุด
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ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 30 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

นักเรียน 

1.งานสารบรรณ 
2.งานการจดัระบบบริหารและพฒันา
องค์กร 
3.งานแผนงาน 
4.งานประกันคณุภาพการศึกษา 
5.งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
6.งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7.งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.งานระเบียบวินัย 
9.งานปฏิคม 
10.งานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
11.งานโรงเรยีนกับชุมชน 
12.งานโสตทัศนูปกรณ ์
13.งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
14.งานสาธารณูปโภค 
15.งานอนามยัโรงเรียน 
16.งานโภชนาการ 
17.งานสารสนเทศ 
18.งานปะชาสัมพันธ ์
 

1. งานพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3. งานจัดการเรียนการสอน 
4. งานวัดและประเมินผล 
5. งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรยีน 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
7. งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานแนะแนว 
10.งานการรับนักเรียน 
11.งานจดท าส ามะโนผู้เรียน 
12.งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
13.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
14.งานคดัเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
15.งานส่งเสริมและบริการทางวิชาการ 
16.งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
17.งานประเมินผลงานฝ่าย 
 

1.งานแผนงานฝา่ยบุคลากรและ
งบประมาณ 
2.งานตรวจสอบตดิตามประเมินผลและ
รายงานผลการใช้เงิน 
3.งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
4.งานการเงินและบัญชี 
5.งานบริหารงานพัสดุและทรัพยส์ิน 
6.งานส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
7.งานควบคุมภายใน 
8.งานประเมินผลฝ่าย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
นายเสกสรรค์ อดุมทรพัย ์

ฝ่ายวิชาการ 
นางกัลยาณี  พ้ัวพวง 

ฝ่ายงบประมาณ 
นางสาวเอมอร เสสจ าเริญ 

ฝ่ายบริหารบุคคล 
นางเทวี  มารดา 

นางกัลยาณี  พั้วพวง 
  รักษำกำรในต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานวางแผนอัตราก าลังงาน สรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง และการลาออกจากราชการ 
2. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. งานจัดระบบและจัดท าทะเบียน
ประวัต ิ
4. งานพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและส่งเสริมวิทยฐานะให้
สูงขึ้น 
5. งานวินัยและจรรยาบรรณ 
6. งานการปฏิบตัิงาน การลา ของ
ข้าราชการครู นักการ ครูอัตราจ้าง 
ลูกจ้าง 
7. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
 
 

15. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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ส่วนท่ี 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
    คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี    (พ.ศ.
2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    วิสัยทัศน์  
    “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
    เป้าหมาย 
           1. ความม่ันคง 
     1.1 การมีความมั่นคงปลอดภยัจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
  1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์     ที่
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่    การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน     มี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
    1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
    1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   

นโยบายการพัฒนาโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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     2. ความม่ังคั่ง    
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน    
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ส ร้ า งฐ าน เศ รษ ฐกิ จ แ ล ะสั งค ม แ ห่ งอ น าค ต  แ ล ะ เป็ น จุ ด ส าคั ญ ข อ งก าร เชื่ อ ม โย งใน ภู มิ ภ าค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
     3. ความย่ังยืน    
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
     3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
    3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  วัตถุประสงค์  
        1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
      2. เพื่อเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
        3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 มีหลักการที่ส าคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
  3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”  
  4)  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  
   เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 
เป้าหมาย ดังนี้ 
     1. เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มี
ความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม   ทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
     2. เป้าหมายที่  2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
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    3. เป้าหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
  วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต     
     2. เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน               
   3. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์    
   4. เพ่ือสร้างความม่ันคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ     
   5. เพ่ือให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพ้ืนที่ ท าให้
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอร์รัปชั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2574)  
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2574 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ        แนว
ทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
    วิสัยทัศน์ :“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 
    เป้าหมายการพัฒนาการศึกษา (Target) 
      1. การเข้าถงึ (Access) คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง 
        2 . ความเท่ าเทียม (Equity) สถานศึกษาทุกแห่ งให้บริการการศึกษาแก่ผู้ เรียนทุกคน  
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
      3. คุณภาพ (Quality) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ 
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      4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทาง
การศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
      5. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทัน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
เป้าหมายสุดท้าย (Ends)  
         1. ผู้ เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
ที่มีอยู่ ในตัวตนของแต่ละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่ พึงประสงค์และอยู่อย่างพอเพียง มีองค์ความรู้ 
ที่ส าคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการท างานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการด ารงชีวิต และทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  และสมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานที่ ตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานและ  
การพัฒนาประเทศ 
      2. ประชากรทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ       การ
เรียนรู้ จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน       เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกระบวนการศึกษาและการเรียนรู้ มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ 
(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้จากประสบการณ์การ
ท างาน เพ่ือยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge based 
Economy) ที่เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      3. สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการบริการด้านการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน (Hub for Education) และเป็นภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทย 
      4. ภาคการศึกษามีทุนและทรัพยากรที่เพียงพอส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
จากการมีส่วนร่วมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม  ผ่านการเสียภาษีตาม
สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
      5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถ รวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพของทุนมนุษย์ (productivity) ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (ร่าง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2574. ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2559)   
 
4. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕6๔ 
    มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ  
  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
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 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
  ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
  ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
  ๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  ๒.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
๕. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
       การด าเนินงานพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายจึงวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
ในอนาคตดังต่อไปนี้ 
       ๕.๑. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และ
พัฒนาหลักสูตร โดยการน าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมให้รูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายและยั่งยืน
อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ PLC STEMการศึกษา การเป็นประชาคมอาเซียน และ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครบวงจรโดยใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในเรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้เป็นไปในแนวทางการ
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ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการความสามารถในด้านการวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เน้นการค้นคว้าเชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิด การจัดท าสื่อ การอ่าน การ
เขียน การวิจัยในชั้นเรียนให้ครอบคลุมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดลองการปฏิบัติจริงแบบบรรยาย
ผังความคิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่และสนับสนุนให้ครูได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็น
ครูมืออาชีพ 
       ๕.๒ สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีผลตามเป้าหมายที่
วางไว้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และจัด
กิจกรรม/โครงงานที่เกิดจากปัญหาแนวคิดของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วน ามาพัฒนา
เป็นองค์ความรู้ใหม่ และฝึกให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพ่ือรับส่ง
และสืบค้นข้อมูล 
       ๕.๓ พัฒนาระบบการบริหารงานของสถานศึกษาโดยยึดการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐสารสนเทศเป็น
ฐานข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
       ๕.๔ จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในด้วยตนเอง
เป็นระยะ มีการจัดระบบนิเทศติดตาม และกระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด และน าไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน 
       ๕.๕ พัฒนาครูและผู้บริหารให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมพัฒนา การส่งเสริมศึกษา
ต่อ การศึกษาดูงาน การส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการท างาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ภายในองค์กร การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม (OD) ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในองค์กร 
       ๕.๖ ปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็น
แหล่งวิทยาการของชุมชน 
        ๕.๗ ระดมทรัพยากร สรรพก าลัง โดยการประสานและขอความร่วมมือให้หน่วยงาน และบุคลากรทุกภาค
ส่วน ตามหลักการแนวทางของโรงเรียนประชารัฐ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา 
 
๖. แนวคิดและหลักการบริหารงานของโรงเรียนภูพระวิทยาคม 
       การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนภูพระวิทยาคมให้มีคุณภาพ มีเป้าหมายส าคัญคือ การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับนักเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น  เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  โดยมีผลมาจากแนว
ทางการบริหารการจัดการโรงเรียนสู่คุณภาพ คือหลักการบริหารจัดการ  วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  พันธกิจของ 
โรงเรียน  กลยุทธ์ของโรงเรียน  เงื่อนไขความส าเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. หลักการบริหารจัดการ  
          การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   เป็นการบริหารการจัดการตามความต้องการและจ าเป็นของ
สถานศึกษา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมท า  และร่วม
ประเมิน  โดยใช้หลักการกระจ่ายอ านาจไปยังสถานศึกษา 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
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งบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารทั่วไป  บนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วม  หลักการคืนอ านาจ
ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ า ให้ ป ระช าช น   ห ลั ก ก ารบ ริ ห ารต น เอ ง   แ ล ะห ลั ก ก ารต รว จส อบ แ ล ะถ่ ว งดุ ล 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การบริจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ  ใช้ความคิดสร้างสรรค์  และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
แนวคิด  การแบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  ในอีกประเด็นหนึ่ง  เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร  เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ  และร่วมด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด 

การบริหารผลส าเร็จอย่างสมดุล หมายถึง การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย  4  มุมมอง  คือ  มุมมอง
ด้านนักเรียน มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาและ
มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร และท้ัง 4  มุมมองนั้นมีการด าเนินการ  4 ขั้นตอนคือ 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 
2) ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือตรวจสอบกระบวนการตามวัตถุประสงค์ 
3) ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4) ก าหนดแผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมที่องค์กรจะจัดท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
 

2. วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
        วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  หมายถึง  ภาพความส าเร็จของโรงเรียน  ได้แก่ ศักยภาพของนักเรียน 
สมรรถนะของครู   สมรรถนะของผู้บริหาร คุณภาพของโรงเรียนและการยอมรับการมส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
        คุณภาพของนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านและการค้นคว้า  สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิด วิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้สร้างงาน สร้างอาชีพโดยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์  สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง เป็นคนดีคนเก่า
อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
        สมรรถนะของครู  หมายถึง  ครูมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ 
ใส่ใจ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
        สมรรถนะผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้  
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้  ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน  โดยอาศัสยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
        คุณภาพของโรงเรียน  หมายถึง  การจัดการศึกษาจนเกิดผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
แข่งขันได้ในระดับสากล  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรบานชาติ  สามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย  มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและมีความเป็นประชาธิปไตย 
         การยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน  หมายถึง  ผู้ปกครองให้การยอมรับ เชื่อถือ  มี
ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
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3. ภาระกิจโรงเรียน  

       โครงสร้างโรงเรียน  หมายถึง  ขอบข่ายและภารกิจของโรงเรียน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39  ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจ่ายอ านาจการบริหารจัดการ 
การศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
       การบริหารวิชาการ  หมายถึง  การบริหารจัดการทางด้านวิชชาการภายในและภายนอกโรงเรียน  ได้แก่  การ
พัฒนาสาระหลักสูตรสถานศึกษาและการหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนด้านการวิชาการ  การพัฒนากระบวนกา ร
เรียนรู้  การวัดผล  ประเมินผล  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้
มีแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา  การส่งเสริมชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  การประสานความร่วมมิในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการศึกษา 
       การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนในด้านการจัดท าแผนงบประมาณ   และค าขอ
ตั้งงบประมาณ  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
การขอโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ  การใช้ผลผลิตจางบประมาร  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  การ
บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การวางแผนพัสดุ  การก าหนดรูปแบบรายการ    หรือลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์  หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท า  จัดหาพัสดุ
ควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาเงิน  การเก็บรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  การจัดหาผลประโยชน์จาทรัพย์สิน  การเบิกเงินจาก
คลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินการนจ าเงินส่งคลัง  การจัดท าบัญชีการเงิน  การจัดท ารายงาน
ทางการเงินและงบการเงิน  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
       การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนในด้านอัตราก าลัง  การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง  การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน  การลา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การด าเนินการทางวินัย  การจัดท าทะเบียนประวัติ  การ
ส่งเสริมวิทยฐานะ  มาตรบานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  การขอรับใบอนุญาต และการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
       การบริหารทั่วไป  หมายถึง  การบริหารจัดการโรงเรียนในด้านการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา  การวางแผนการบริหารการศึกษา  งานวิจัย     เพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผน  การจัดการระบบการบริหารและการพัฒนาองค์กร  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  การด าเนินงานธุรการ  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  การจัดท าส ามะโน
ผู้เรียน  การรับนักเรียน  การน าเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  หรือ  เลิกสถานศึกษา การประสาน
การจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากร   เพ่ือการศึกษา  การทัศนศึกษา  
งานกิจการนักเรียน  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  การประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น การายงานผลการปฏิบัติงาน  การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  และแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 

4. กลยุทธ์การด าเนินการ 
       กลยุทธ์การด าเนินการ  หมายถึง  กลยุทธ์ของโรงเรียน  ได้แก่  แนวทาง  วิธีการสร้างพลังขับเคลื่อนให้
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้  การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร  การเพิ่มสมรรถนะของโรงเรียน  การระดมสรรพก าลังและเครือข่ายอุปถัมภ์ 
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การสร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  คล่องตัวมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีทักษะวิชาชีพ  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา การเพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้
และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 

5. เงื่อนไขความส าเร็จ 
       เงื่อนไขความส าเร็จ หมายถึง  วีธีการและสภาพการด าเนินงานของโรงเรียนที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ได้แก่  
คุณลักษณะของนักเรียน  กระบวนการการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  การเรียนรู้และการพัฒนางบประมาณและ
ทรัพยากร   
       คุณลักษะของนักเรียน  หมายถึง  นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  มีความเป็นไทย 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแล
กัลยามิตร  ผนึกก าลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ  มีเอกลักษณ์โดนเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา  
สร้างโอกาส  และดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
จัดบูรณาการกระบวนการเรียนรู้  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนที่ยืดหยุ่น  เน้นการบูรณาการเรียนรู้
และด ารงชีวิต  จัดระบบการประกันคุณภาพ  เพ่ิมระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
       การเรียนรู้และพัฒนา  หมายถึง  ครู ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  บุคลากร ทาง
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเพ่ิม
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา     
       งบประมาณและทรัพยากร หมายถึง โรงเรียนมีระบบภาคีเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ พ่ีเลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีท าทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
แนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาระดับห้องเรียน 
                ความหมายของการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียนในความหมายโดยทั่วไป คือ การจัด
สภาพของห้องเรียน ที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า เป็นการจัดตกแต่งห้องเรียนทางวัตถูหรือทางกายภาพให้มีบรรยากาศ 
น่าเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนเท่านั้น แต่ถ้าจะพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว การจัดดารชั้นเรียน
นั้น ครูจะต้องมีภาระหน้าที่มากมายหลายด้าน โดย ฮอล (Susan Colville-Hall :2004) ได้ให้ความหมายของการ
จัดการชั้นเรียนไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการสอนที่ครูสร้างและคงสภาพเงื่อนไขของการเรียนรู้เพ่ือช่วยให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลขึ้นในชั้นเรียนซึ่งถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนที่มี
คุณภาพนั้นต้องเป็นกระบวนการที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและคงสภาพเช่นนี้ไปเรื่อยๆ โดยสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ การให้ผลย้อนกลับและการจัดการเกี่ยวกับการท างานของนักเรียน ความพยายามของครูที่มีประสิทธิภาพนั้น
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หมายรวมถึง การที่ครูเป็นผู้ด าเนินการเชิงรุก (proactive) มีความรับผิดชอบ (responsive) และเป็นผู้สนับสนุน 
(supportive) 
                การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน เพ่ือ
สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขการจัดสภาพแวดล้อมจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. ความสะอาดความปลอดภัย 
2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น 
3. ความสะดวกในการท ากิจกรรม 
4. ความพร้อมของอาคารสถานที่เช่น ห้องเรียน ห้องน้ าห้องส้วม สนามเด็กเล่นฯลฯ 
5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่อง ขนาดน้ าหนัก จ านวนสีของสื่อ และเครื่องเล่น 
6. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ 

การจัดการชั้นเรียนจึงมีความหมายกว้าง นับตั้งแต่การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียน การจัดการกับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน การสร้างวินัยในชั้นเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และ
การพัฒนาทักษะการสอนของครูให้สามารถกระตุ้นพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๗. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ / กิจกรรมส าคัญ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑) โครงการพัฒนาผู้ เรียนให้ เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตอาสาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒) โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระวิชาหลักได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการการอ่าน
ออก เขียนได ้

- นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 
- คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
เพ่ิมข้ึนจากการประเมินระดับชาติ ร้อยละ ๕ ภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ภายใน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

โครงการ / กิจกรรมส าคัญ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑) โครงการพัฒนาครู ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตาม
กลุ่มสาระและภาพรวมของสถานศึกษา 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาโดยปรับบทบาทของครูจาก 
Teacher Teaching เป็น Facilitator เพ่ืสนับสนุน 
การเรียนรู้ให้นักเรียนเป็น Active Learner 
๓) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

- ครูทุกคนได้รับอบรมพัฒนาภายในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
- ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน และนักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพ่ิมข้ึน ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ครูทุกคนมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และ
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โครงการ / กิจกรรมส าคัญ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
มีความก้าวหน้าทางวิชาการ/ยกระดับวิทยฐานะให้ 
สูงขึ้น 
 

ได้รับการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม 

 

โครงการ / กิจกรรมส าคัญ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส าหรับ
นักเรียนปกติ เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ 
๒ ) โครงการติ วฟรีห รือย่ างมี คุณ ภาพ  (Tutor 
Channel) 

- นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 
- นักเรียนทุกคนได้รับการสอนซ่อมเสริมและติวฟรี
ตามความถนัดหรือสนใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

โครงการ / กิจกรรมส าคัญ ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
๑) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นสังคมหรือ
สถานศึกษามีการจัดระบบให้เป็นสังคมหรือองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge - Based Society or 
Learning School) 
๒) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
จิทัลเป็นฐาน (ICT - Based Learning) 
 
๓) โครงการ MOU (Memorandum of 
Understanding) เพ่ือความร่วมมือและช่วยเหลือใน 
การจัดการศึกษา 
๔ ) โค ร งก ารส ร้ า งค ว าม เข้ ม แ ข็ ง ให้ กั บ อ งค์
คณะกรรมการสถานศึกษา 
๕) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ (Service Deliverry Unit : SDU) และสร้าง
จิตส านึกในการให้บริการ (Service Mind) 
 
 

- สถานศึกษามีการจัดระบบให้เป็นสังคมหรือองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
 
 
- สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีอย่างพอเพียง และ 
นักเรียนร้อยละ ๙๐ สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ประยุกต์ในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- สถานศึกษามีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถาบั น วิ ชาการเข้ ามามี ส่ วน ร่วม ในการ
ช่วยเหลือและจัดการศึกษา อย่างน้อย ๕ แห่ง 
- สถานศึกษามีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๕ ครั้ง 
- ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

 

ส่วนท่ี  3 
 

 
 
 

 
 

 การก าหนด งาน/โครงการ ต่าง ๆ เป็นการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอภายใต้กรอบ
การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะแก้ปัญหา  ปรับปรุงพัฒนา  และคิด
สร้างสรรค์  เพื่อองค์กรเข้มแข็ง  และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ดังนี้ 
 

ที่มางบประมาณ 
 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปีการศึกษา  256๕ 
 ได้รับจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว เงินเรียนฟรี 15 ปี ค านวณเงินงบประมาณท่ีได้รับใน ปีงบประมาณ 
256๕  จ านวนทั้งสิ้น  558,000 บาท  

 
 ตารางรายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) ประจ าปี 2565 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป (รายหัว) ประจ าปี 2565  
ระดับชั้น จ านวนเงินรายหัว จ านวนคน รวม 
มัธยม(ต้น)       4,500 76 342,000 
มัธยม(ปลาย) 4,800 45 216,000 

รวมทัง้สิ้น 558,000 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
อุดหนุน 

รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิชาการ   
1 ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10,000 นายพีรวัส 
2 ส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่านและเขียนคล่อง(ห้องสมุด) 5,000 นางเทวี 
3 ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ 97,000 นางกัลยาณี 
   - กิจกรรมค่ายวิชาการ (ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์) 10,000 น.ส.มณีรัตน์ 
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 15,000 นางกัลยาณี 
   - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000 น.ส.มณีรัตน์ 
   - การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาสื่อการสอน 70,000 นางกัลยาณี 
4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 6,000 น.ส.สุขสันต ์
5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 6,000 น.ส.ภชัริดา 
6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 10,000 น.ส.เอมอร 
7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 7,000 นายพีรวัส 
8 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ 55,000 นายภาณุวัฒน์ 
9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 6,000 นายภีมพัฒน์ 

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 6,000 นางกัลยาณี 
11 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 6,000 นางสุญญา 
12 พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานและเจตคติฯ 15,000 นางกัลยาณี 
   -  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี - นายเสกสรรค์ 
   -    กิจกรรมทัศนศึกษา - นายพีรวัสและ 

น.ส.ภชัริดา 
   -  กิจกรรมแนะแนว 8,000 นางสุภญา 
   -  กิจกรรมวิชาการ(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ชุมนุม) 7,000 นายภาณุวัฒน์ 

13 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ - น.ส.ธนาพรและนาย
สนธยา 

14 สืบสานศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6,000 นายภีมพัฒน์ 
15 สุขนิสัยดี ปลอดยาเสพติด (สถานศึกษาสีขาว) 3,000 นายพีรวัสและนาย

สนธา 
รวม 238,000 

ฝ่ายบริหารทั่วไป   
16 พัฒนาการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4,000 น.ส.ภชัริดาและน.ส.

กฤติยาภรณ์ 
17 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบริการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 70,000 นายเสกสรรค์ 
18 สร้างโอกาสทางการศึกษา 40,000 นายเสกสรรค์ 
19 ประกันคุณภาพภายในเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,000 น.ส.ภชัริดา 

   แผนการใช้งบประมาณตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
อุดหนุน 

รวม 
ผู้รับผิดชอบ 

20 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 5,000 น.ส.ภชัริดา 
21 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  25,000 น.ส.ขวัญฤทัยและ

นายพีรวัส 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 3,000 นางสุภญาและ  

น.ส.ขวัญฤทัย 
   - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 6,000 นางสุภญาและ  

น.ส.ขวัญฤทัย 
   - กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 6,000 น.ส.ขวัญฤทัยและ

น.ส.กฤติยาภรณ์ 
   - กิจกรรมโฮมรูม 1,000 นางสุภญา 
   - กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย 3,000 นางเทวีและ 

นายพีรวัส 
   - กิจรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 3,000 นายสนธยาและ 

น.ส.ภชัริดา 
   - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 3,000 นายเสกสรรค์ 

22 ส่งเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน) - นายพีรวัสและ 
นายสนธยา 

23 พัฒนาระบบงานสารบรรณ 6,000 น.ส.ธนาพร 
24 พัฒนาโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ 12,000 นายสนธยาและ  

น.ส.ธนาพร 
25 พัฒนาระบบสารสนเทศ 4,000 นายภานุวัฒน์และ 

น.ส.วรรณภา 
26 ส่งเสริมผู้เรียนมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (รร.ประชารัฐ) 4,000 นายเสกสรรค์ 

รวม  175,000 
ฝ่ายบุคคล  - 

27 พัฒนาระบบบุคคลากร 30,000 นางเทวี 
28 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 15,000 นางสาวเอมอร 

รวม 45,000 
ฝ่ายงบประมาณ   

29 พัฒนาระบบบริหารการเงินและพัสดุ 20,000 นางสาวเอมอร 
รวม 20,000 

- งบส ารองราชการ 80,000 
รวมทั้งสิ้น 558,000 
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คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัตกิารโรงเรียนภูพระวิทยาคม  ปีงบประมาณ ๒๕6๕ 
 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูพระวิทยาคม              คณะท่ีปรึกษา 
2. นางกัลยาณี  พั้วพวง รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ         ประธานคณะท างาน                    
                                                    โรงเรียนภูพระวิทยาคม  
3. นายเสกสรรค์  อุดมทรัพย์ คร ู         กรรมการ 
4. นางกัลยาณี  พั้วพวง คร ู         กรรมการ 
5. นางอรนงค์  ใจรักษา คร ู         กรรมการ 
6. นายขัตติยพงษ์  พั้วพวง คร ู         กรรมการ 
7. นางสาวภัชรดิา  ฤทธิลี ครผูู้ช่วย                             กรรมการและเลขานุการ          

 
************************************************ 
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