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บทที่  4 
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

 
จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ สู่มาตรฐานสากล เป็นพลเมือง

ที่ดี ตามวิถีความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  โรงเรียนก าแพง  จึงได้ก าหนดประเด็นกล
ยุทธ์  จ านวน 6 ประเด็น ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ านวน   5  เป้าประสงค์  จัดท าแผนที่กลยุทธ์  
ก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 6 กลยุทธ์  และแปลงกลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติการได้ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ  รวม  32  โครงการ  186  กิจกรรม    ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะและสมรรถนะรองรับเป้าหมายชีวิตและมีคุณลักษณะนิสัย
การท างาน ค่านิยม ตามที่โรงเรียนก าหนด 

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active 
learning และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และศักยภาพวิชาชีพครู 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพนักเรียนและมีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ
สะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 
       4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบเชิงคุณภาพ 
          5. ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนต่อของนักเรียน ตาม
แผนการเรียนและเครือข่ายสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี 
 
กลยุทธ์โรงเรียนก าแพง 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
6. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงการก าหนดกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะและ
สมรรถนะรองรับเป้าหมายชีวิตและมีคุณลักษณะ
นิสัยการท างาน ค่านิยม ตามที่โรงเรียนก าหนด 
        

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
การศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

 

2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชื่อมโยง
กับบริบทท้องถิ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 
active learning และใช้กระบวนการ PLC ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และศักยภาพวิชาชีพครู 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่ม
ศักยภาพนักเรียน 

3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน 
 

4.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก 
มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับ
แผนการเรียน 

4. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

5.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบเชิง
คุณภาพ 

5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 6. ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษารองรับการเรียนต่อของนักเรียน ตาม
แผนการเรียนและเครือข่ายสถานประกอบการที่ใช้
เทคโนโลยี 
 

6.ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
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ตารางที่ 4.2  แสดงการก าหนดตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
1.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะและ
สมรรถนะรองรับเป้าหมายชีวิตและมี
คุณลักษณะนิสัยการท างาน ค่านิยม ตามที่
โรงเรียนก าหนด 
        

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา  
มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
และใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น เข้าถึงความรู้                    
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล เพื่ออธิบายการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาชุมชน 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการปรับตัว และเท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางด้านสังคม และการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
4.ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สื่อ เทคโนโลยี ที่เชื่อถือ
อ้างอิงได้ และประเมินสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้อธิบาย
เหตุผลแก้ปัญหา ปรากฏการณ์ได้ 
5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการท างาน ปรับตัว เพื่อ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงความเป็นลักษณะผู้น า 
ยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย 
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่ก าหนด
เป้าหมายการเรียน ที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ของตน
และสร้างกระบวนการที่สามารถตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเองได้ 
7.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ  
3 และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดผลระดับชาติ O-
Net ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้หลัก
สูงขึ้น  
8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านศีลธรรม ที่เคารพผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ ส านึกในความเป็นพลเมือง มีค่านิยม 12 
ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
9. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 
10. ผู้เรียนมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโครงการตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิต และบูรณาการไปสู่เป้าหมายการ
เรียนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียน 
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เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
2.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบ active learning และใช้
กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และศักยภาพวิชาชีพครู 

1.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของ
นักเรียน และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ Problem base learning โครงงาน 
หรือศึกษาค้นคว้าอิสระ (Project base learning) 
และมีการบันทึกผลการเรียนรู้ใช้สะท้อนผลหลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ PLC 
2. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชาตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ 
3.ครูมีการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการถอด
ประสบการณ์ของตัวแบบความส าเร็จหรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง  
4. ครูมีการลง Log Book ที่เป็นเงื่อนไขจัดท า
กิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้และมี Partner 
Ship หรือคู่หูที่เป็นผู้ช่วยบันทึกการเรียนรู้  ร่วมกับ
ครูผู้สอน น ามาสู่การสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ โดยมีการนิเทศ แผนการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ บันทึกผล ตามประเด็น
ของ Log Book 
5. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี การสร้างสื่อการ
เรียนรู้ที่ใช้ระบบ Social Media ในการสร้างสื่อ ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม การวัดผล ประเมินผล ในลักษณะ
สื่อ On line และ Of line  
6.ครูมีการบูรณาการศาสตร์พระราชา การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เข้าสู่ 8  กลุ่มสาระรายวิชา และหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ 
7.โรงเรียนมีการวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่รองรับ
เส้นทางความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

3.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับ
กลุ่มศักยภาพนักเรียน 

1.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีแผนการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ิมเติม ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพ
ของผู้เรียนและตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และคุณลักษณะที่
ชุมชนต้องการ 
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เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับ
กลุ่มศักยภาพนักเรียน 

2.โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ 
และแนะแนวทักษะชีวิต ที่มีแฟ้มสะสมผลงานและ
สารสนเทศส าคัญ ที่แสดงถึงเส้นทางการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ 

4.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ
สะดวก มรีะบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
สอดคล้องกับแผนการเรียน 

1. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่รองรับแผนการเรียน
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีเรียน SMART Class  
Room ห้องสมุดไร้พรมแดน มีอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง และครุภัณฑ์ รองรับการเข้าถึงองค์ความรู้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ การ
เข้าถึงองค์ความรู้ ที่รองรับระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ในการสืบค้น เข้าถึงองค์ความรู้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง 
3.โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาในแต่ละ
โครงการ เพ่ือใช้เป็นที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

5.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบ
เชิงคุณภาพ 

1.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่
ข้อเสนอในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
2.โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศ ที่น าไปสู่การใช้
วางแผน การบริหารและการจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การก ากับติดตาม ประเมินผล
การบริหารและการจัดการศึกษา 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธะกิจ กลยุทธ์รองรับการจัดการด้านหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี 
 

 6.  ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนต่อของ
นักเรียน ตามแผนการเรียนและเครือข่าย
สถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี 
 

1. โรงเรียนมีการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ และชุมชน ที่ให้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อการจัดการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดบริการทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ 
6.  ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนต่อของ
นักเรียน ตามแผนการเรียนและเครือข่าย
สถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี 

2.สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพ
อิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดความต้องการการจัดการศึกษา พัฒนา
หลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
3.โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับ
บุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่แสดงความพึง
พอใจที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงการก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ริเริ่ม
(โครงการ) 

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
เป็นพลโลก
แห่งศตวรรษท่ี 
21 
 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะ
การสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ท างานละการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม
โลกที่เท่าทันการใช้
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร
อย่างน้อย 2 ภาษา มี
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน และการสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น และใช้
เป็นเครื่องมือในการสืบค้น 
เข้าถึงความรู้                     

ส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชา
การศึกษาค้นคว้า
อิสระ และสร้าง
องค์ความรู้(IS) 
ภาษา การสื่อสาร 
และความสามารถ
ด้านการคิดค านวณ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 

2. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 
เพ่ืออธิบายการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ 
แก้ปัญหาชุมชน 

ส่งเสริมการบูรณา
การในราย วิชา
โครงงาน STEM ให้
ผู้เรียนเกิด
กระบวนการ
แก้ปัญหา เกิด
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล ผลิต
นวัตกรรมใช้
แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตใน
ชุมชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ปรับตัว และเท่าทัน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านสังคม และการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและการ
ท างาน ด้านการ
ปรับตัว และการ
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 

4.ผู้เรียนมีทักษะการ
วิเคราะห์สื่อ เทคโนโลยี ที่
เชื่อถืออ้างอิงได้ และ
ประเมินสารสนเทศเพ่ือ
น าไปใช้อธิบายเหตุผล
แก้ปัญหา ปรากฏการณ์ได้ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ
เทคโนโลยี 
มีความรู้เท่าทันสื่อ 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ริเริ่ม
(โครงการ) 

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
เป็นพลโลก
แห่งศตวรรษท่ี 
21 

 

 5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้าน
การท างาน ปรับตัว เพ่ือ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดง
ความเป็นลักษณะผู้น า 
ยอมรับที่จะอยู่บนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะด้าน
การท างาน การ
ปรับตัวและความ
เป็นผู้น า แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 

2. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและน าผลการ
ประเมินระดับชาติ
มาปรับปรุงพัฒนา
ตามกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้าน
การเรียนรู้ที่ก าหนด
เป้าหมายการเรียน ที่เป็น
หน่วยการเรียนรู้ของตนและ
สร้างกระบวนการที่สามารถ
ตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะด้าน
การเรียนรู้ การชี้น า
ตนเอง และการ
ตรวจสอบการ
เรียนรู้ของตนเอง 
แห่งศตวรรษที่ 21 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 

7.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
วัดผลระดับชาติ O-Net 
ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงขึ้น 

ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

พัฒนาผู้เรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะศีลธรรม 
เป็นไปตาม
คุณลักษณะตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา ส านึก
ในความเป็นพลเมือง 
มี่ค่านิยม 12 
ประการ และน้อม
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

8. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้าน
ศีลธรรม ที่เคารพผู้อ่ืน 
ซื่อสัตย์ ส านึกในความเป็น
พลเมือง มีค่านิยม 12 
ประการ และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
ค่านิยม 12 
ประการ 

9. ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และสามารถ
ป้องกันตนเองจากภัยสังคม 

ส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนทางด้าน
ร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา มีความ
รู้เท่าทันสื่อ 
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี21 
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กลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี้ กิจกรรมหลัก กลยุทธ์ริเริ่ม
(โครงการ) 

1. พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาและ
เป็นพลโลกแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 

3. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะศีลธรรม 
เป็นไปตาม
คุณลักษณะตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ส านึกในความเป็น
พลเมือง มี่ค่านิยม 
12 ประการ และ
น้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

10. ผู้เรียนมีการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการตามศาสตร์พระราชา
มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
และบูรณาการไปสู่เป้าหมาย
การเรียนที่เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ของนักเรียน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้
น้อมน า 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

พัฒนา
คุณลักษณะด้าน
ความพอเพียง 
ตามศาสตร์
พระราชา 

2. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

1.เพ่ือพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้รองรับ
กระบวนการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning ผ่านการ
วัดผล ประเมินผล
ตามสภาพจริง และ
สะท้อนผลหลังการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
กระบวนการ PLC 
 
 
 

1.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
มีกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายชีวิตของนักเรียน 
และมีการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการ 
Problem base learning 
โครงงาน หรือศึกษาค้นคว้า
อิสระ (Project base 
learning) และมีการบันทึกผล
การเรียนรู้ใช้สะท้อนผลหลัง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการ PLC 

จัดท าแผนการ
เรียนรู้ตาม
กระบวนการ 
Active Learning 
จัดหน่วยบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

2. ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนที่อิงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาตาม
สภาพจริงอย่างเป็นระบบ 

พัฒนาการสร้าง
เครื่องมือ รูปแบบ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผลอย่างมี
คุณภาพ 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
ระบบ Social Media ในการ
สร้างสื่อ ใบความรู้ ใบกิจกรรม 
การวัดผล ประเมินผล ใน
ลักษณะสื่อ Online และ Of 
line 

พัฒนาครูให้มี
ทักษะการใช้สื่อ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 
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2. พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพและมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 

2.เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและ
จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพครู  
และวิทยฐานะทาง
วิชาชีพครู 
สู่กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชา 
ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

1.ครูมีการพัฒนาเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้และการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการถอด
ประสบการณ์ของตัวแบบ
ความส าเร็จหรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง 
 

พัฒนาครูให้มี
เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้และ
การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

2. ครูมีการลง Log Book ที่
เป็นเงื่อนไขจัดท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ของแผนการเรียนรู้และ
มี Partner Ship หรือคู่หูที่
เป็นผู้ช่วยบันทึกการเรียนรู้  
ร่วมกับครูผู้สอน น ามาสู่การ
สะท้อนผลหลังจัดกิจกรรม
หน่วยการเรียนรู้ โดยมีการ
นิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ บันทึกผล 
ตามประเด็นของ Log Book 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพที่รองรับ
เส้นทางความ
เจริญก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครู 
 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

3.ครูมีการบูรณาการศาสตร์
พระราชา การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เข้าสู่ 8 กลุ่ม
สาระรายวิชา และหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ 
 

การจัดการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริม และ
บูรณาการการ
เรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 

4.โรงเรียนมีการวางแผนและ
การด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพที่รองรับเส้นทาง
ความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครู 
 
 
 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูได้
พัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาศักยภาพ
คร ู
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3.พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
ตามกลุ่ม
ศักยภาพ
ผู้เรียน 
 

1.เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียน มี
ระบบงานแนะแนว 
และจัดวางเส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การ
ประกอบอาชีพของ
ผู้เรียน 
 
  

1.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีแผนการเรียนรู้
รายวิชาเพ่ิมเติม ที่รองรับ
กลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพของ
ผู้เรียนและตรงความต้องการ
ของสถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ และคุณลักษณะที่
ชุมชนต้องการ 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.โรงเรียนมีระบบแนะแนว
การศึกษา แนะแนวอาชีพ 
และแนะแนวทักษะชีวิต ที่มี
แฟ้มสะสมผลงานและ
สารสนเทศส าคัญ ที่แสดงถึง
เส้นทางการเรียนรู้และการ
ประกอบอาชีพ 

พัฒนาระบบงาน
แนะแนวตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

4.สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก มีระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่
สอดคล้องกับ
แผนการเรียน 

1.เพ่ือจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
สื่อเทคโนโลยีในการ
เข้าถึงองค์ความรู้
และแหล่งเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา 

1. โรงเรียนมศีูนย์การเรียนรู้ที่
รองรับแผนการเรยีนของหลักสตูร
สถานศึกษา มีเรียน SMART Class  
Room ห้องสมุดไร้พรมแดน มี
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง และ
ครุภณัฑ์ รองรับการเข้าถึงองค์
ความรู้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

พัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อ
รองรับการจัดการ
เรียนรู้ และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

2.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี 
อุปกรณ์ เครื่องมือ การเข้าถึง
องค์ความรู้ ที่รองรับระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใน
การสืบค้น เข้าถึงองค์ความรู้
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีให้เข้าถึง
ความรู้และสร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

3.โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ 
ศาสตร์พระราชาในแต่ละ
โครงการ เพ่ือใช้เป็นที่จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามศาสตร์
พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 
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5.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา ด้วย
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

7.เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
ระบบสารสนเทศ 
การก ากับ ติดตาม 
การจัดการเรียนการ
สอน การบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ รองรับการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่
ข้อเสนอในการปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ 

ส่งเสริมและพฒันา
ระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ครบ 8 องค์ประกอบ 

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

2.โรงเรียนมีระบบข้อมูล 
สารสนเทศ ทีน่ าไปสู่การใช้
วางแผน การบริหารและการ
จัดการ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การก ากับติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการ
จัดการ การเรียนรู้ 
ก ากับติดตาม 
ประเมินผลการ
บริหารงาน 

พัฒนาระบบ
บริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ 

3. โรงเรียนมีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีมี
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธะ
กิจ กลยุทธ์รองรับการจัดการ
ด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
เทคโนโลยี 

พัฒนาระบบก ากับ
ติดตามตาม
โครงสร้างของ
โรงเรียน ให้
ด าเนินงานภายใต้
กลยุทธ์ เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบ
บริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ 

6.ส่งเสริม
พัฒนาภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ การ
พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
ศาสตร์
พระราชา 

1.เพื่อพัฒนาภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
ภาคประชาชน 
สถาบนัการศึกษา 
สถานประกอบการ 
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดความ
ต้องการ และ
สนับสนนุการศึกษา 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
บูรณาการตามศาสตร์
พระราชา รวมถึงการ
ให้บริการสาธารณะ
เพื่อสังคม 

1. โรงเรียนมีการรับฟังความ
คิดเห็น ความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และชุมชน ที่ให้มามีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
ที่สถานศึกษาจัดบริการ
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ประสาน
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ และ
ชุมชน เพ่ือการมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 
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6.ส่งเสริม
พัฒนาภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ การ
พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ตาม
ศาสตร์
พระราชา 

1.เพ่ือพัฒนาภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือภาค
ประชาชน 
สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ 
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดความ
ต้องการ และ
สนับสนุนการศึกษา 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา 
รวมถึงการให้บริการ
สาธารณะเพ่ือสังคม 

2.สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดความ
ต้องการการจัดการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรและแหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

ประสาน
ความสัมพันธ์ กับ
สถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ 
กลุ่มอาชีพอิสระ 
เพ่ือการมีส่วนร่วม
พัฒนาหลักสูตร
และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 

3.โรงเรียนมีระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณะกับบุคคล 
หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่
แสดงความพึงพอใจที่เข้ามา
เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 



 
 
 


