
                                                     แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ.2563 
                                                                      โรงเรียนบ้านปางขอน   สพป.ชร.๑  

 

ตอนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
โรงเรียนบ้านปางขอน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนบ้านปางขอน  ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิสัยทัศน์    

โรงเรียนบ้านปางขอน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะชีวิตที่จ าเป็นโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอนุรักษ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนที่ดีงามให้คงอยู่ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ สร้างอนาคต  

นิยามศัพท ์

๑. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๙ ประการที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

๒. มีทักษะชีวิตที่จ าเป็น หมายถึง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  มีทักษะใน
การสื่อสาร การตัดสินใจ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน โดยผ่านประบวนการเรียนรู้
ทักษะชีวิตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใน ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข   

๓. อนุรักษ์ ส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนที่ดีงามให้คงอยู่ หมายถึง กระบวนการจัดการสนับสนุน    ความเชื่อ 
แนวความคิด อุดมการณ์ที่เกี่ยวกับค าสั่งสอนของบรรพบุรุษ พ่อ แม่ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่สอนให้ลูกหลานประพฤติ 
ปฏิบัติแต่ความดี ประพฤติและท ากิจกรรมร่วมกัน ปฏิบัติร่วมกัน การถ่ายทอด       วิถีชีวิตการเรียนรู้ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตามสถานการณ์ท าให้เกิดการเรียนรู้ โดยการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนก่อให้เกิด
การคงอยู่ 

๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
จัดการศึกษา 

พันธกิจ  
๑. จัดหลักสูตรและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  
๒. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๓. ส่งเสริมการสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ   สร้างอนาคต  
๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ความสอดคล้องวิสัยทัศน์กับพันธกิจของโรงเรียน  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
โรงเรียนบ้านบ้านปางขอน จัด

การศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา นักเรียน     มีคุณธรรม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อนุรักษ์และส่งเสริมวิถี
ชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาสร้างโอกาส   สร้างอาชีพ 
สร้างอนาคต 

 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีเตรียมความพร้อม
ในการเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป 
๒. จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอายุ ๗ ปีให้มีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้ เรียนเป็นคนดีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๙ ประการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดท าหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๙. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์  “วิถีชนเผ่า วิถีพอเพียง” และ
เอกลักษณ์  “โรงเรียนเสริมสร้างอาชีพบนพ้ืนฐานความพอเพียง” ของ
โรงเรียนให้โดดเด่น 
๑๐. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านปางขอนตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอ 

เป้าหมายการให้บริการ 

เป้าหมาย 
๑. นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปางขอนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๒. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางขอนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านปางขอนมีคุณธรรม จริยธรรม(คุณธรรมพ้ืนฐาน  9 ประการ  ได้แก่  ขยัน  
ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู) 
๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านปางขอนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 
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เป้าหมาย 
๕. นักเรียนโรงเรียนบ้านปางขอนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
๖. โรงเรียนบ้านปางขอนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. ครูโรงเรียนบ้านปางขอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘. โรงเรียนบ้านปางขอนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
๙. โรงเรียนบ้านปางขอนมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
๑๐. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนบ้านปางขอนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านปาง
ขอน 
๑๑. โรงเรียนมีอัตลักษณ์  “วิถีชนเผ่า   วีถีพอเพียง”  และเอกลักษณ์  “โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมบน
พ้ืนฐานวิถีชนเผ่า วิถีพอเพียง” อย่างโดดเด่น 
๑๒. โรงเรียนบ้านปางขอนมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษ  ที่ 21 
 

จุดเน้น 

๑. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  ๖ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 

๓. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติไทย 

๔. เน้นให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. นักเรียน  ครูและผู้บริหารได้รับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสังคม 

๗. โรงเรียนมีระบบประกันภายในเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

ผลผลิต 

 ผลผลิตของโรงเรียนบ้านปางขอน 
๑) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
๒) ผู้จบการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน 
๓) เด็กพิการได้รับการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
๔) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปางขอน 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร  ชุมชน  องค์กรภายนอก  และความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้
ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปางขอน ดังนี้ 

“ วิถีชนเผ่า   วีถีพอเพียง ”  
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปางขอน 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร  ชุมชน  องค์กรภายนอก  และความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้

ก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านปางขอน ดังนี้ 
 

“โรงเรียนเสริมสร้างการสร้างโอกาส  สร้างอาชีพ   สร้างอนาคต  บนพื้นฐานวิถีชนเผ่า วิถีพอเพียง” 
 
 
ค ำขวัญโรงเรียน 

เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น ำประชำธิปไตย 
 

ปรัชญำของโรงเรียน 

สิ่งใหญ่ๆ ย่อมเริมจำกสิ่งเล็กๆ    (Great Things Have small beginning) 
 

สีประจ ำโรงเรียน  

 
 
 

สีเขียว หมำยถึง ควำมควำมเจริญงอกงำม ด้ำน ร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์และสังคม   

สีส้ม  หมำยถึง ควำมสว่ำง ควำมแคล่วคล่องว่องไว 
 


