
  ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน ระยะ 4 ปี  ประจ าปีงบประมาณ   2559 - 2562 
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี สพป.นครราชสีมา เขต 6 

-------------------------- 
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
  พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และ
มีคุณภาพ 

กลยุทธ์  
1.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
  1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา  
   1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย  
12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกล 
ยาเสพติด  
   1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
   1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกได้ตามช่วงวัย 
  1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย 
1 ภาษา 
 
 



   1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
     1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม  
    1.2.2ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม และ สิ่งอ านวยความสะดวกที่
หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
    1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล  
    1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) มาใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
 
   2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2.1  สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2.2  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการก ากับดูแล 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   2.3  ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์ที่ 2  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมในความเป็นชาติ
ไทย มีวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง 
   กลยุทธ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมตาม ABM Model (Active Boards Active Mind ) ภายใต้
กรอบ 6 ด้าน   คือ โรงเรียนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าเทคโนโลยี สร้างวิถีความเป็นไทย ใส่ใจความพอเพียง และ คู่เคียง
สร้างเครือข่าย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์ที่  3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่นเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 กลยุทธ์  
 1. ลดภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
  1.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการในลักษณะศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
  1.2 ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และประสานบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา วิทยากรภายนอก ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ที่ไม่มีครูตรง
สาขาวิชาเอก   



   1.3 ประสานและส่งเสริมการท างานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ 
 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัด การเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบต่างๆ ตลอดจน
การวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล  
   2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา  
   2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้ง
ในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียนในโอกาสอันสมควร  
   2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้  
   2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
  2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มีความต้องการ
พิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 
  
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์  
   4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ  
  4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
  5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
  6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชุมชน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
  เป้าประสงค์ที่  4  พัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับระบบบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล และเป็นกลไกสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบริบทได้ 
 กลยุทธ์ 
  1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และ มีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   1.2 บูรณาการการท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียน  หน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริม ให้
สถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน  
   1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  



   1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
   1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
   1.6 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
    2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของโรงเรียนในการบริหาร จัดการศึกษาร่วมกัน  
    2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
     2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัด
การศึกษา  
     2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา  
  3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  4. ส่งเสริมสถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
    4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิงประจักษ์  
    4.2 สร้างแรงจูงใจให้ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์  
   4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เก่ียวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
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มาตรฐานประกัน
คุณภาพภายใน 

โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ที่  กลยุทธ์ที่ ผู้รับผิดชอบ 

มฐ. 1 ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
- อนามัยโรงเรียน 
- อาหารกลางวัน 
- ส่งเสริมสุขภาพ 
- กีฬา 
- อาหารเสริมนม 

1  -  

มฐ. 2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง 
ประสงค์ 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
- ค่ายคนดีของแผ่นดิน 
- อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 
-  เชิดชูคุณธรรม 
- คู่เคียงสร้างเครือข่าย 

2   

มฐ. 3  ผู้เรียนมี
ทักษะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด 
- 10 ยอดนักอ่าน 
- หนังสือเล่มเล็ก 
- หนังสือเล่มโปรด 
- สะสมแสตมป์ 
- สัปดาห์ห้องสมุด 
- ตอบปัญหาชิงรางวัล 
- รถเข็น...การอ่าน 
- วางทุกงานอ่านทุกคน 
- ศูนย์ข่าวสาร 
- ภาษาไทยวันละค า 
- ก้าวน าเทคโนโลยี 

1   

มฐ. 4  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิด สร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด 
- เสริมสร้างทักษะการคิด

สู่ห้องเรียน 
- นิทรรศการผลงานทาง

วิชาการ 

1  -  
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มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
ที ่

จุดเน้นที ่ ผู้รับผิดชอบ 

มฐ. 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  การอ่านออกเขียนได้

โดยใช้ ICT สู่ห้องเรียน 
- อ่านไม่ออกบอกครู 
- ค่ายยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์  
O-net,N.T. 

- งานศิลปะหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 63-64 

1   

มฐ. 6  ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิต 
- 5 ห้องชีวิต 
- แผนที่คนดี 
- ปราชญ์ชาวบ้าน 

 

1  -  

มฐ. 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี    ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาบุคคลากร 
- อบรมพัฒนาบุคลากร

เพ่ือเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

- ศึกษาดูงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

- การวิจัย 
- พัฒนาการใช้สื่อและ

นวัตกรรมการสอน 
- ส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากร 

3   

มฐ. 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล  
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มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ จุดเน้นที ่ ผู้รับผิดชอบ 
มฐ. 9 คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง ชุมชน 
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการบทบาทหน้าของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน 

 

4   

มฐ. 10  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- วันส าคัญทางวิชาการ 
- พัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 
- บ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย 
 

1  -  

มฐ. 11 สถานศึกษามีการจัดภาพ
แวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการโรงเรียนน่าดูน่าอยู่ 
น่าเรียน 
- โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

ภายในโรงเรียน 
- 6 มิถุนาวันพัฒนา

โรงเรียน 
- โรงเรียนปลอดถังขยะ 
- ธนาคารขยะ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เรียน อาคารประกอบ 

  -  

มฐ. 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของ  สถานศึกษา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
- จัดท าแผนประจ าปี 
- คู่มือปฏิบัติงาน 
- ประชุมชี้แจงฯ

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- รายงาน SAR 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

  -  
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มาตรฐาน โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์ที่ จุดเน้นที่ ผู้รับผิดชอบ 

มฐ. 13 สถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
- ใส่ใจความพอเพียง 
- แหล่งเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
- ระบบ Internet  

 

1  -  

มฐ. 14 การพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นที่ก าหนด 
 

โครงการส่งเสริมอัตตลักษณ์สถานศึกษา 
- นิเทศภายใน 
- ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
- สร้างวิถีความเป็นไทย 
 

4 7 -  

 มฐ. 15 การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้นแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริม
สถานศึกษาให้ 
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียน 
-  ภาษาอาเซียนวันละค า 
- ภาษาอังกฤษวันละค า 
- English day 
- ประกวดกิจกรรมอาเซียน 
- ตอบปัญหาอาเซียน 
- ประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

 

  -  

 


