สรุป แผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
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วิสัยทัศน์

โรงเรี ยนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ มุ่งสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาผูเ้ รี ยนกลุม่ เด็กพิเศษให้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ สื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1.พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ภายในโรงเรี ยนให้
เพียงพอและมี
ประสิ ทธิภาพ

ประเด็น
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้

1.โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้
เพียงพอแก่ผเู ้ รี ยนและ
ชุมชน

2.พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน

3.สื บสานและสนับสนุน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
-อัตลักษณ์สถานศึกษา

-เพิ่มประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการ
-มาตรการเสริ ม

2. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

3.นักเรี ยน ครู สืบสาน
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.พัฒนาครู และ
บุคลากรด้วยวิธีการที่
หลากหลายและ
ต่อเนื่อง

5.ประสานความ
ร่ วมมือกับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดการศึกษา

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเพิ่ม
ศักยภาพครู และบุคลากร

-เพิ่มประสิ ทธิภาพ
การบริ หารจัดการ
-อัตลักษณ์ทอ้ งถิ่น

4.ครู และบุคลากรมี
ความรู ้ความสามารถ
และทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

5.ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่ วมในการจัด
การศึกษา
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กลยุทธ์

1.ส่งเสริ มพัฒนาการใช้
แหล่งเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างโรงเรี ยน และ
องค์กรทุกภาคส่วนอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
2.ส่งเสริ มพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อม
การจัดหลักสู ตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ตามธรรมชาติอย่างเต็ม
ศักยภาพโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน

1.ส่งเสริ มสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขกายจิต ความมีสุนทรี ยภาพ
ลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ
ดนตรี กีฬา โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
2.ส่งเสริ มพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ โดยเน้นกระบวนการคิด
การทางานอย่างเป็ นระบบ
การแสวงหาความรู ้ มีความคิด
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุผล ทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.ส่งเสริ มพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้และทักษะที่จาเป็ นตาม
หลักสูตรผ่านการแสวงหา
ความรู ้อย่างเป็ นระบบโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.ส่งเสริ มพัฒนาทักษะการ
ทางานมีการวางแผนการทางาน
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต
สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุข
5.ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนทุกคนให้เข้า
ร่ วมกิจกรรมแอโรบิกอย่างมี
ความสุข

1.ส่งเสริ มพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์และปลูกฝังจิตสานึก
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่ งแวดล้อม สื บสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลายทั้งการเรี ยน
การสอนและกิจกรรม
ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
2.ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
ผูเ้ รี ยนและท้องถิ่นได้รับการ
เพิ่มพูนความรู ้ในด้าน
ประชาธิปไตยและการดาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ส่งเสริ ม พัฒนา ครู
และบุคลากรด้วย
วิธีการที่หลากหลายให้
เป็ นครู มืออาชีพ
2.ส่งเสริ มพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
โดยสร้างความ
ตระหนักให้เกิดกับ
บุคลากร ขับเคลื่อน
ด้วยวงจรคุณภาพ
(PDCA)และใช้

PLC

1.ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ า เน้นการ
บริ หารแบบมีส่วนร่ วมทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยมีการกระจาย
อานาจสู่การปฏิบตั ิ
2.ส่งเสริ มพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ตระหนักเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ต่อการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
กิจกรรมสัมพันธ์ ด้วยความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่วน
3.ส่งเสริ มพัฒนากิจกรรมให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษาโดยความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่วน
4.ส่งเสริ ม สนับสนุน ประสาน
ความร่ วมมือกับทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในการระดมความคิด ระดม
ทุน ในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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1.โครงการพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้และและ
สาธารณูปโภค
2.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้

โครงการ

1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับปฐมวัย /ระดับพื้นฐาน
2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย
3.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี่
4.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
5.โครงการพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน เขียน และสื่อสาร
6.โครงการพัฒนาทักษะการคิด
คำนวณและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
7.โครงการพัฒนาความสามารถใน
การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
8.โครงการฝึกทักษะอาชีพ
9.โครงการเรียนฟรี 15 ปี
10.โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษ
วันละ 10 นาที

1.โครงการส่งเสริมค่านิยม 12
ประการระดับปฐมวัย/
2.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับปฐมวัย
3.โครงการส่งเสริมค่านิยม 12
ประการ ระดับพื้นฐาน
4.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับพื้นฐาน

1.โครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้
2.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาคุณภาพ
3.การศึกษาระดับปฐมวัย
โดยใช้ PLC
4.โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับพื้นฐาน
5. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับพื้นฐาน
6.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้
PLC ระดับพื้นฐาน

1.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ระดับปฐมวัย
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
3.โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ระดับพื้นฐาน

25 โครงการ
ภาพความสาเร็จ  “คนดี มีความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็ นสุข”
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ภายใต้ การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน

