คำนำ
จากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
หมวด 2 ข้อ 14 กาหนดให้สถานศึกษา “จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา”
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน
กาแพง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ช่วงระหว่างปี 2561-2563
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การจั ดทาแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้จนสาเร็จลุล่ วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและแนวทางในการผลักดันกลยุทธ์ตามแผน
ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ของกระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร และจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีภาพความสาเร็จ คือ “ผู้เรียน
เป็นคนดีที่มีความรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”

โรงเรียนกาแพง

กำรให้ควำมเห็นชอบ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561-2563
โรงเรียนกำแพง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาแพง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3 / 2560 ในวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ได้พิจารณา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2563 ของโรงเรียนกาแพงแล้วมีมติ
1) เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณตาม โครงการ/กิจกรรม ใน ปี พ.ศ. 2561 -2563
จานวน 32 โครงการ 186 กิจกรรม งบประมาณ ประมาณ 13,181,850 บาท
2) เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561-2563 ได้
(ลงชื่อ)..................................................
(นายบัณฑิต ศรีบูรณ์)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนกาแพง
(ลงชื่อ)..................................................
(นายประชา วงศ์เลิศ)
รองผู้อานวยการรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนกาแพง

กรอบแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนกำแพง ปีกำรศึกษำ 2561-2563
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้ า
ประสงค์

โรงเรียนกาแพงพัฒนาผู้เรียนให้มศี ักยภาพเป็นพลโลก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา

มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิผล
1. พัฒนาผู้เรียนให้มศี ักยภาพการ
เป็นพลโลก ที่มีคุณภาพด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ
สมรรถนะ ในเป้าหมายชีวิตและ
คุณลักษณะรองรับศตวรรษที่ 21

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มี
ทักษะและสมรรถนะรองรับ
เป้าหมายชีวิตและมีคุณลักษณะ
นิสัยการทางาน ค่านิยม ตามที่
โรงเรียนกาหนด

มิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รองรับเป้าหมายกลุม่ ศักยภาพ
ผู้เรียนและสนับสนุนให้มีแหล่ง
เรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
รวมถึงระบบสารสนเทศ การกากับ
นิเทศเพื่อการประกันคุณภาพ

มิติที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติรำชกำร
1. พัฒนาแผนการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงบริบทของชุมชน ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ
active learning และใช้กระบวนการ
PLC สะท้อนผลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนการสอน

มิติที่ 4 ด้ำนพัฒนำองค์กร
1.ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพ
อิสระและชุมชนเข้ามามีส่วนพัฒนา
หลักสูตรตามกลุม่ ศักยภาพผู้เรียน
เป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์
ของผู้เรียน

1. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพ
นักเรียนและมีแหล่งเรียนรู้ สิ่ง
อานวยความสะดวก มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้อง
กับแผนการเรียน
2.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ
ด้วยระบบเชิงคุณภาพ

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการเชื่อมโยงกับบริบท
ท้องถิ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
active learning และใช้กระบวนการ
PLC ในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ และศักยภาพวิชาชีพครู

1. ชุมชนมีความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับ
การเรียนต่อของนักเรียน ตาม
แผนการเรียนและเครือข่ายสถาน
ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี

เป้า
ประสงค์
เชิงกลยุทธ์

1.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
การคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การทางานละการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมโลกที่เท่าทันการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและนาผลการ
ประเมินระดับชาติมาปรับปรุง
พัฒนาตามกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียน
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ศีลธรรม เป็นไปตาม
คุณลักษณะตามหลักสูตร
สถานศึกษา สานึกในความ
เป็นพลเมือง มี่ค่านิยม 12
ประการ และน้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการดาเนินชีวิต

1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียน มีระบบงาน
แนะแนว และจัดวางเส้นทาง
การศึกษาต่อ สู่การประกอบ
อาชีพของผู้เรียน
2.เพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อเทคโนโลยีใน
การเข้าถึงองค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษา
ตามศาสตร์ของพระราชา
3.เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ ระบบสารสนเทศ
การกากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
รองรับการประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.เพื่อพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้รองรับกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
ผ่านการวัดผล ประเมินผล
ตามสภาพจริง และสะท้อนผล
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการ PLC
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู
และวิทยฐานะทางวิชาชีพครู
สู่กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

1.เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือภาคประชาชน
สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกาหนดความต้องการ
และสนับสนุนการศึกษา และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ บูรณาการ
ตามศาสตร์พระราชา รวมถึง
การให้บริการสาธารณะเพื่อ
สังคม

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ
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ภำคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี
คณะผู้จัดทา

หน้ำ
64
67
69
72
72
72
72
72
72
73
73
75
75
75
76
77
78
79
83
90
93
108
128
128
129
130
130
130
130

คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
๑.นางปาริสา อร่ามเรือง
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๒. นางสาวรุ้งลาวัลย์ พัฒนาจริยา
หัวหน้าฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓. นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทร
เจ้าหน้าที่นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
๔. นางนงลักษณ์ สีหาบุตร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
๕. นางสาวกนิษฐา โนนสูง
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ
๖. นางสุวรรณี กระจาย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
๗. นางสาวกนกวรรณ พิมพ์วัน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
๘. ว่าที่ร.ต.หญิงมยุรี อรรคบุตร
เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ
๙. นางสาวนลินี พานะรมย์
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล
๑๐.นางศุภานัน บารุงธนรัชต์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบ
เครือข่าย
๑๑. นางสาวพันธ์เครือ เจริญ
เจ้าหน้าที่งานควบคุม
ภายใน
๑๒.นางรัชนีกร ปุณณาวรรธน์
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและควบคุม
งบประมาณ
๑๓.นายชยพล จันทร์แจ้ง
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ
ควบคุมงบประมาณ
๑๔. นำงสำวนันทิยำ จิตตะโคตร์
เลขำนุกำรงำนแผนงำน

