๔๓
สวนที่ ๔
จุดเนนที่ควรพัฒนาคุณภาพ

๔.๑ เปาประสงคการพัฒนา
๑. ดานผูเรียน
นั ก เรี ย นมี นิ สั ย ใฝ รู มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห มี ค วามเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู มีคุณธรรม รักความเปนไทย รักษความเปน
ทองถิ่น ใสใจในการรวมกันรับผิดชอบตอสังคม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ดานผูสอน
มีความเปนมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู มีทักษะการใชสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีตอองคกร มีการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มกําลัง ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล
๓. ดานผูบริหาร
เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงให โ รงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารจั ด การด ว ยระบบคุ ณ ภาพ มี ค วามรู
ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรูไปสูการปฏิบั ติ
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
๔. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
๔.๑ เด็กในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิและโอกาสที่จะไดรับบริการทางการศึกษา
ที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีโครงการการรับนักเรียนเขามารองรับ
๔.๒ จัดระบบดูแลนักเรียนกอนวัยเรียนและในวัยเรียน ใหไดรับสิทธิและโอกาสที่จะไดรับ
บริการเพื่อสงเสริมพัฒนาทางดานรางกาย สังคม อารมณและสติปญญา
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๔๔
แนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรโรงเรียน
เปาหมาย
ยุทธศาสตร
โครงการ/กิจกรรม
๑.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ชวยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเ พิ่มขึ้น
ที่ไมนาพอใจ ดวยวิธีการที่
- กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน
รอยละ ๕
สอดคลองกับสภาพปญหานักเรียน - กิจกรรมภาษาวันละคํา
- กิจกรรมหองสมุด ๓D
- กิจกรรมธนาคารสูตรคูณ
๒.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
- นักเรียนไดรับการสงเสริมและ
โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ประสงคผานเกณฑที่นาพอใจ ไดแก พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค - กิจกรรมกีฬาสีภายใน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ประหยัด ดวยวิธีการที่เหมาะสมและ
- กิจกรรมวันไหวครู
ไมเห็นแกประโยชนสวนตน
หลากหลาย
- กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย
มีความรับผิดชอบ
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
๓.นักเรียนมีความสามารถในการ - นักเรียนไดรับการฝกกระบวน
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
คิดวิเคราะหและมีความคิดริเริ่ม
การคิดวิเคราะห และพัฒนา
- กิจกรรมนาฏศิลปไทยสูชุมชน
สรางสรรค
ความคิดสรางสรรค อยางเปน
- กิจกรรมสงเสริมความสามารถทางดนตรี
ระบบและตอเนื่อง
- กิจกรรมสงเสริมทักษะกีฬาสูความ
เปนเลิศ
๔.ครูผูสอนทุกคนสามารถจัดการ - สงเสริมใหครูผูสอนทุกคนสามารถ โครงการประกันคุณภาพภายใน
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
จัดกิจกรรมการเรียนรูไปตามแผน - กิจกรรมนิเทศภายใน ติดตาม
สําคัญ
จัดการเรียนรู
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการทําแผนพัฒนา
การศึกษา
- การรายงานประจําป SAR
๕.ครูผูสอนทุกคนสามารถใชสื่อ/ - พัฒนาทักษะการใชสื่อ/
โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได เทคโนโลยีใหแกครูผูสอน
- กิจกรรมปรับปรุงซอมแซมสื่อ
เปนอยางดี มีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี
- กิจกรรมการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม
๖.ครูผูสอนไดรับการพัฒนาเต็ม
จัดอบรมประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาบุคลากร
ศักยภาพ
ทัศนศึกษาและดูงาน
- สงเสริมสนับสนุนการอบรม
ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําป
- ระบบทะเบียนประวัติและ
อัตรากําลังบุคลากร
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๔๕
เปาหมาย
ยุทธศาสตร
๗.ผูบริหารมีภาวะผูนําและสามารถ - โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรให
บริหารจัดการดานพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับการจัดการเรียนรู
และจัดการเรียนรู
๘.ผูบริหารมีความสามารถในการ - สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน
พัฒนาแหลงเรียนรู ทรัพยากร และ พัฒนาแหลงเรียนรูดานทรัพยากร
บุคลากร
และบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพ

๙. ผูบริหารมีความสามารถในการ
ประสานงาน
๑๐. เด็กกอนวัยเรียนและในวัย
เรียนในเขตพื้นที่บริการไดเขาเรียน
มีสิทธิ์และโอกาสไดรับการบริการที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ

- ระดมความรวมมือจากองคกร
สวนทองถิ่น
- จัดทําขอมูลสํามะโนนักเรียนใน
เขตบริการ

๑๑. โรงเรียนสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไดผานเกณฑที่
นาพอใจ

- โรงเรียนสามารถบริหารจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและ
ภูมิทัศนของสถานศึกษา
- กิจกรรมตนไมพูดได
- กิจกรรมจัดมาตรฐานโรงเรียนสวย
ดวย ๕ ส
- กิจกรรมโรงเรียนสวยดวยปายไวนิล
ปายประชาสัมพันธ
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการรับ
นักเรียน
- กิจกรรมประชาสัมพันธการรับ
นักเรียน
- กิจกรรมการสํารวจสํามะโน
ประชากรนักเรียน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ
โครงการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน
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๔๖
๔.๒ ปญหาและจุดเนนที่ควรพัฒนาของหนวยงาน
โรงเรียนบานหวยขอบหวยเหียม อําเภอปากชม จังหวัดเลย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดปฏิบัติภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการจัดการศึกษา ทั้งระดับกอน
ประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ป. ๑ – ป. ๖ และ มัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
ที่ผานมาโรงเรียนประสบปญหาในดานตาง ๆ ทั้งงานวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบุคลากร
และงานบริหารทั่วไป ซึ่งพอที่จะสรุปเปนขอ ๆ ดังตอไปนี้คอื
๑. สถานศึกษายังขาดสื่อ IT และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน
๒. ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อการสอน
๓. สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะดาน เชน คณิตศาสตร
๔. นักเรียนสวนใหญไมสามารถคิดวิเคราะห และสังเคราะห เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนได
๕. ผูปกครองไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ราคายาพาราลดต่ําลงเรื่อย ๆ สินคา
อุปโภคบริโภคราคาแพง ผูปกครองตองไปหางานทําที่ตางจังหวัด ทําใหไมมีเวลาดูแลและสนับสนุน
การศึกษาของบุตรหลานไดอยางไมเต็มที่
๖. งบสนับสนุนดานการศึกษาจากสวนราชการ และหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยังไมเพียงพอในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนใหทันยุคโลกาภิวัฒน
๗ . ครูมีภาระงานดานเอกสารมากเกินไป ทําใหเปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
๔.๓ ความตองการของโรงเรียน
๑. ตองการหองน้ํา – หองสวม
๒. ตองการครูผูสอนคณิตศาสตร
๓. ตองการสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน
๔. ลดภาระงานดานเอกสารเพื่อใหครูไดมีเวลาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแกนักเรียน
อยางเต็มที่
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