ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และสมรรถนะสำคัญหลักสูตร และส่งเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการหลักสูตร และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อัตลักษณ์

ยิ้มไหว้ ทักทาย

เอกลักษณ์

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น สดชื่นสวยงาม

คำขวัญของโรงเรียน

ล้ำเลิศคุณธรรม ก้ำวนำกำรศึกษำ ดีเด่นกำรกีฬำ พัฒนำสิง่ แวดล้อม

ปรัชญาของโรงเรียน
“นตฺถิ ปญฺญำ สมำ อำภำ “แสงสว่ำงเสมอด้วยปั ญญำไม่ม”ี
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สีประจำโรงเรียน ฟ้า – เหลือง
สีฟ้า หมำยถึง ควำมสุภำพอ่อนหวำน ควำมนอบน้อม ควำมรักควำมเอือ้ เฟื้ อทีม่ ใี ห้
ต่อบุคคลทัวไป
่
สีเหลือง หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณ์ ชุ่มฉ่ ำ สดใส สะอำดตำ
ค่านิยมองค์กร (VALUE)
 ยิ้ม ไหว้ ไถ่ถาม ให้เกียรติกัน
 กระตือรือร้นให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
 ตรงต่อเวลา
 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ทำกิจกรรม 5 ส. ก่อนและหลังเลิกงาน
 ฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 ร่วมกิจกรรมขององค์กร
แนวคิดหลักในการบริหารแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับ “การ
พัฒนาคน” ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมี พอกิน การรู้จักความ
พอประมาณ การคำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทย
ไม่ให้ประมาท ตระหนักถุงความถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต
หลักการทรงงานของพระองค์ จะเน้นการ “เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม”
ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อผลประโยชน์ของ
ประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่ “การพึ่งพาตนเอง” ดำเนินการด้วย
ความรอบคอบ วิเคราะห์ ระมัดระวัง “ทำตามลำดับขั้นตอน” มีการทดลองด้วยความเพียรจนมั่นใจ จึงนำไป
เผยแพร่ใช้ประโยชน์ สู่สาธารณะ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2554 : ปฐมบท)
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 3 ได้กำหนดแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยน้อมนำพระราช
ดำรัสฯ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นกรอบดำเนินงานดังนี้
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เข้าใจ (Search) หมายถึง การดำเนินการให้เกิดความเข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
และเข้าใจงานที่ปฏิบัติ เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดภาพที่ชัดเจน
เข้าถึง (Empathies) หมายถึง การดำเนินการให้เข้าถึงความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง การเข้าถึง
ทุกพื้นที่ เน้นการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและ
งานที่ปฏิบัติ โดยส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนา (Develop) หมายถึง การดำเนินการพัฒนาในทุกๆ ด้าน พัฒนาอย่างเป็นระบบ พัฒนาให้
ดีขึ้นและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เน้นการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือลักษณะของ สามห่วงคล้องกัน ถ้าห่วงหนึ่งห่วงใดขาดออกไป การแก้ปัญหา
ให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
ได้

กลยุทธ์
กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการ
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
เข้าใจ (Search)

กลยุทธ์ของ สพฐ.
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
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เข้าถึง (Empathies)

พัฒนา (Develop)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้
ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แนวทางการดำเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 1 เข้าใจ
1.1 การวิเคราะห์นักเรียนโดยครู ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
1.1.1 พัฒนาการการเรียนรู้
1.1.2 ความรู้ความสามารถ ความถนัด
1.1.3 สภาพความพร้อมของเด็กในการเรียนรู้
1.1.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 การวิเคราะห์ครูโดยผู้บริหารโรงเรียน ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
1.2.1 ความรู้ ความสามารถ
1.2.2 ความถนัด วิชาเอก
1.2.3 เจตคติต่อวิชาชีพครู
1.2.4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
1.2.5 ผลงานที่ครูประสบผลสำเร็จ
1.3 การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ได้แก่
1.3.1 วิเคราะห์หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อทราบว่ามาตรฐานใดครูสอนได้ดีแล้ว
ตามคะแนนจากผลการสอบของเด็ก หรือมาตรฐานใดที่เด็กทำคะแนนได้น้อย ซึ่งสะท้อนผลการจัดการเรียน
การสอนของครู
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1.3.2 วิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน การใช้เวลาในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 40:30:30
หมายถึง เรียนเนื้อหาสาระ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การทดสอบการวัดผล และการจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครู โดยครูต้องจัดให้มีแบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่กับแผนการเรียนรู้ที่ส่งให้ผู้บริหาร
ตรวจทุกครั้งด้วย
1.3.3 วิเคราะห์การวัดผลและประเมินผล ตามแนวข้อสอบ NT , O-NET แล้วให้ครูจัดทำ
แนวการทดสอบหรือวัดผลประเมินผลคู่ขนานไปกับแนวข้อสอบ NT , O-NET
กลยุทธ์ที่ 2 เข้าถึง
2.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของครู และให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ตามผลการ
วิเคราะห์
2.2 นิเทศ ติดตาม แนะนำ และช่วยเหลือแก่ครูรายบุคคลตามผลการวิเคราะห์
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และสื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อการจัดการเรียนรู้
เพิ่มขึ้น
2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
2.5 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6 ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทยในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.7 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
2.8 ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
2.9 ส่งเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
2.11 เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน
2.12 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
3.1 พัฒนาผู้เรียนและเติมเต็มตามศักยภาพ ตามผลการวิเคราะห์
3.2 พัฒนาครูและบุคลากรตามผลการวิเคราะห์ และความต้องการของครูและความเป็น ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 ยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
3.4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
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3.5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ โดยเน้น 4
กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก
3.8 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู บุคลากรให้มีทักษะภาษาที่สอง
3.9 พัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย
ลำดับ ที่ใน
ชื่อโครงการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ที่
กลุม่
กลุ่มบริหารวิชาการ
1
1
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักปฐมวัย
2
2
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

3
3
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
4
1
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
5
1
โครงการโรงเรียนไทยสามัคคีน่าอยู่

6
2
โครงการบ้านพ่อ พอเพียง

7
3
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

8
4
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
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ระดับประถมศึกษา
ลำดับ ที่ใน
ชื่อโครงการ
ที่
กลุม่
กลุ่มบริหารวิชาการ
1
1
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
2
2
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT
3
3
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
4
4
โครงการรักการอ่าน
5
5
โครงการนิเทศภายใน
6
6
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรงานอาชีพ
8
8
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9
1
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10
2
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร
11
3
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
12
1
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
13
2
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
14
3
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
15
4
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16
5
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
17
6
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพ ศิปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
18
7
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8
กลุ่มสาระ
19
8
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
20
9
โครงการสถานศึกษาสีขาว

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21
1
โครงการโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตมีสุข
22
2
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน
23
3
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24
4
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
25
5
โครงการ Zero Waste School
กลุ่มบริหารงานประมาณ
26
1
โครงการ รับ-จ่าย งบประมาณประจำปี
27
2
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
28
3
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
29
4
โครงการกองทุนเสมอภาค
30
5
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
31
6
โครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับมัธยมศึกษา
ลำดับ ที่ใน
ชื่อโครงการ
ที่
กลุม่
กลุ่มบริหารวิชาการ
1
1
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
2
2
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT
3
3
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET
4
4
โครงการรักการอ่าน
5
5
โครงการนิเทศภายใน
6
6
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7
7
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรงานอาชีพ
8
8
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
9
1
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา













เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
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10
2
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร
11
3
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
12
1
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
13
2
โครงการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ
14
3
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
15
4
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16
5
โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ
17
6
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านอาชีพ ศิปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬา
18
7
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 8
กลุ่มสาระ
19
8
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
20
9
โครงการสถานศึกษาสีขาว

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
21
1
โครงการโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตมีสุข
22
2
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน
23
3
โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
24
4
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
25
5
โครงการ Zero Waste School
กลุ่มบริหารงานประมาณ
26
1
โครงการ รับ-จ่าย งบประมาณประจำปี
27
2
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
28
3
โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
29
4
โครงการกองทุนเสมอภาค
30
5
โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
31
6
โครงการโรงเรียนสุจริต
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