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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา  

 
 โรงเรียนบ้านโพนแพง แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ     
การบริหารงบประมาณ    การบริหารงานบุคคล   และการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ    
PDCA  
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านโพนแพง 
     
  

      
                
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป 

  นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 
  นางสาวกฤษณา  ส าลีใย 
  นางบุญหลาย   เฝ้าทรัพย์ 

นายเทียม  คุณมี 
นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 

 

นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน 

นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 

นางสาวคนึงนิจ อนวุรรณ 

นางสาวกฤษณา  ส าลีใย 
นายเทียม  คุณมี 

นางบุญหลาย   เฝ้าทรัพย ์
นางบรรณลดาพร  การะเกษ 
นายภาสุวติั   จนัทร์ปุ่ม 

นางสาวนารีรัตน ์ ประทาน 
นางสาวพิชชานนัท ์ ไหลหลัง่ 
นางสาวพนิดา  สมสมยั 
นางสาวพชัรินทร์ ชลการณ์ 
นางสาวสุภาพร  ประเสริฐ 
 

 
 

 

นางสาวคนึงนิจ อนวุรรณ 

นส.กฤษณา  ส าลีใย 
นส.นิภาวรรณ  ประธาน 

นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน 

นายเทียม  คุณมี 

นางบุญหลาย  เฝ้าทรัพย ์
นายภาสุวติั  จนัทร์ปุ่ม 

นางบรรณลดาพร  การะเกษ 

นางสาวพิชชานนัท ์ ไหลหลัง่ 
นางสาวนารีรัตน ์ ประทาน 
นางสาวพนิดา  สมสมยั 
นางสาวสุภาพร  ประเสริฐ
นางสาวพชัรินทร์ ชลการณ์ 
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2.  ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านโพนแพง  จะมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกฝ่าย  เพ่ือการจัดการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ความรับผิดชอบ  มีวินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ยึดถือความพอเพียง  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน 
  

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  12  ประการ  ให้นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. จัดการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆให้ครอบคลุมทั้ง  4  งานหลัก   
4. ปลูกฝังการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             

 นโยบาย 
 1.  ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสทางการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
 2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน 
 3.  ผู้เรียนทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการคิดต่อยอดผลงานตัวเองได้ 
 4.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  ได้ฝึกอาชีพตามความเหมาะสม 
 5.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
 6.  ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7.  ครูพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องและมีนวัตกรรมผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 8.  โรงเรียนเป็นต้นแบบการเรียนรู้  โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ 
 9.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 10. โรงเรียนมีนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา  “ โพนแพงโมเดล ” ( P.P.M. )  

11. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนของผู้เรียน 
  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “รับผิดชอบ  มีวินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ยึดถือความพอเพียง” 
  คติธรรม 
  นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  
  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
  ค าขวัญ 

เก่งอย่างดี    ชีวีมีสุข 
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
   สะอาด มารยาทงาม วิชาการเด่น 
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        จุดเน้นที่ 2 

พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพมี
คุณธรรม จริยธรรมและมี
สมรรถนะทาง  
Digtal Tecnology 

          จุดเน้นที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที2่1มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ น าไปสู่การสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

         จุดเน้นที่ 3 
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาให้
สามารถตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

 
 

นโยบายของโรงเรียนบ้านโพนแพงกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 
 

 
      กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 
 

   จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2                 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 
การสร้างโอการ การสร้างความเข้าใจ      การเข้าถึงสถานศึกษา       การบริการทางการศึกษา   การลดเงื่อนไข 
ประชากรในวัยเรียน ความร่วมมือกับ           เพื่อยกระดับใหม้ี              จัดสรรงบประมาณ ทางสภาพแวดล้อม 
ที่มีอายุ 3 - 15 ปี            องค์กรปกครองระดับ     มาตรฐานตามบรบิท         สนับสนนุผู้เรียนและ ที่ก่อให้เกิดปัญหา 
ได้รับการศึกษาทุก  ท้องถิ่น ภาคเอกชน       ของพื้นที่ เพื่อพัฒนา  สถานศึกษาอย่าง การออกกลางคัน 
คนและเสมอภาค             จัดการศึกษาให้           ผู้เรยีนทุกคนทุกประเภท      เหมาะสม พอเพียง 
                                 สอดคล้องกับบริบท      ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็น     และนักเรียนที่มีกับบริบท 
                                 ของพ้ืนที่  พิเศษและนักเรียนที่ม ี ของพื้นที่ 
                                                                 ความสามารถพิเศษ 
                                                               ให้มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
                                                                เสมอภาค 

 
 
 
 
 

                                             กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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      กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
 

   จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 2                 จุดเน้นที่ 3 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 
การพัฒนาระบบการ       การสร้างเครือข่าย        การยกระดับการบริหาร   การน าDigital   พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ประกันคุณภาพภายใน     ความร่วมมือและ         ของสถานศึกษาให้มีอิสระ Technology มาใช้ในการ   ส่งเสริม สนับสนุน น า 
และการประเมิน           ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน    น าไปสู่การกระจาย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร       Digital Technology 
คุณธรรมและความ        ของสังคมร่วมเข้ามี         อ านาจ 4ด้าน ให้ จัดการสถานศึกษาอย่าง มาใช้ในเครื่องมือในการ 
โปร่งใสในการด าเนิน      บริหารจัดการการ          ให้สถานศึกษาเป็น เป็นระบบ                       พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
งานของหน่วยงานภาค    ศึกษา                        ศูนย์กลางในการจัด 
รัฐ                                                           การศึกษาตามบริบท 
 ของพ้ืนที่ 
 
 
 

 
      กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 
 
 

   จุดเน้นที่ 1    จุดเน้นที่ 2                              จุดเน้นที่ 3                          จุดเน้นที่ 4              
จัดระบบรักษาความ            มาตรการรักษา                การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์       มีการก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ปลอดภัยของสถานศึกษา       ความปลอดภัยการป้องกัน        ระหว่างครู นักเรียน              และรายงานผลการด าเนินงาน 
โดยการมีส่วนร่มของครู         และแก้ไขปัญหาของ               ผู้ปกครอง ชุมชน ที่เอื้อต่อ การรักษาความปลอดภัยของ 
ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้ง          ของสถานศึกษา                การพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา 
ภาครัฐและเอกชนอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล 
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        จุดเน้นที่ 2 

การส่งเสริม สนับสนุน การ
ประเมิน ประกวด แข่งขัน
สถานศึกษา เพ่ือความเป็น
เลิศทุกระดับ 

          จุดเน้นที่ 1 
การการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการการบริหารจัดการ
และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สู่ความยั่งยืน 

         จุดเน้นที่ 3 
การยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล  
แก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
จากการประเมิน ประกวด 
แข่งขันทุกระดับ 

 
 
 
 
 

                                             กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

                                                                                                                                                         
   
 
 
 

 


