
 
 

                                           บทท่ี  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  
      

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2562 

 

 

    วิสัยทัศน์ 
 
               ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาคเป็นก าลังคนที่มี
ทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
 
   พันธกิจ  

 

      1.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเท่าระดับสากล  

2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

3. ผลิต พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลลังคน  

4. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม  

5. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

     ยุทธศาสตร์  

       

       1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ  

       2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ  

2.  การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

3.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

4.  การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

    เป้าประสงค์  

 

       1.  คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น  

2.  คนไทยได้รับโอกาศในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

3.คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน 
อนาคต 
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        4.กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
และประเทศ 

        5.คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

        6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อ านาจสู่ภูมิภาค  

 
11 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 
 
นโยบายที่ 1 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
นโยบายที่ 2 ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
นโยบายที่ 3 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
นโยบายที่ 4 STEM Education 
นโยบายที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
นโยบายที่ 6 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
นโยบายที่ 7 การพัฒนาครู 
นโยบายที่ 8 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายที่ 9 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
นโยบายที่ 10 การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 11 การป้องการและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 

 
นโยบาย 4 ดี 
 
1. คนดี 
 - ผู้บริหาร 
 -ครูและบุคลากร 

- นักเรียน 
2.ปัญญาดี 
        1. O-NET 
 2. สมรรถนะ 5 ด้าน 
     2.1 ด้านการสื่อสาร 

    2.2 ด้านการคิด 
    2.3 การแก้ปัญหา 
    2.4 ทักษะชีวิต 
    2.5 เทคโนโลยี 

3.สิ่งแวดล้อมดี 
 1. สิ่งแวดล้อมการท างาน 
  2. อาคารสถานที่ 
 3. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก 
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 4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/วิถีพอเพียง 
4. รายได้ดี 
 1.การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 2. E-Commerce 

 

 
นโยบาย 4 ใหม่ 
 
1. คุณภาพนักเรียน (คนไทย) ยุคใหม่ 

1. ใฝ่รู้ 
2. ใฝ่ดี 
3. มีจิตสาธารณะ 
4. คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น 
5. ภูมิใจในความเป็นไทย 
6. ยึดมั่นประชาธิปไตย 
7. รังเกียจ และต่อต้านการทุจริต 
8. สุขภาพกายและใจสมบูรณ์ 

2. คุณภาพโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
 1.  แหล่งเรียนรู้มีคุณภาพและเพียงพอ 
 2.  ใช้แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ 
3. คุณภาพครูยุคใหม่ 
 1.  เป็นผู้อ านวยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2.  พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3.   มีคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพ 
4. คุณภาพการบริหารยุคใหม่ 
 1.  กระจายอ านาจ 
 2.  การมีส่วนร่วมของ Stakeholders 
 3.  ยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 4.  น าระบบและการบริหารแนวใหม่มาใช้ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ 2562 
 
 
วิสัยทัศน์ 

     
                   สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 
 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
   3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าหมาย 
              
    1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ 
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
    2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
    4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มี
ส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
    5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
    6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
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     7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงานและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 
 
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 
นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร ์   
        
ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
    1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    2. การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 
  วิสัยทัศน์  (Vision)  
 

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร่วมสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ผู้บริหารครูและบุคลากรมืออาชีพ มีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ภายในปี 2562” 
 

 พันธกิจ  (Mission) 
 

          1. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัยตามหลักธรรมมาภิบาล 
2. จัดการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
 
ค่านิยม (Corporate Values) 
 
   ค่านิยมในการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ 
“S M A R T” 
  S : Service  mind          =  การมีจิตใจพร้อมที่จะให้บริการ 
  M : Mastery                 = การท างานอย่างมืออาชีพ 

            A : Accountability Transparency = การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส่ รับผิดชอบ 
 R :  Relationship         = การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง ความเป็นพี่เปน็น้อง 
 T : Teamwork                    = การท างานเป็นทีม 
 

  เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 28  มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการรับรอคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา 
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5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา 
          6.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 
       นโยบาย 
 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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                                   ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
                                             โรงเรียนก าแพง 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
                
                   ก าแพง แกร่งพลัง 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
                  ยิ้ม  ทักทาย  ด้วยการไหว้ 
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน (Vision) 

 
               โรงเรียนก าแพงพัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตามศาสตร์พระราชา 
 
   พันธกิจ (Mission) 

 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการเป็นพลโลก ที่มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะ

สมรรถนะ ในเป้าหมายชีวิตและคุณลักษณะรองรับศตวรรษที่ 21 
2 .พั ฒ น าแผน ก าร เรี ย น รู้ ที่ เชื่ อ ม โย งบ ริ บ ท ขอ งชุ ม ชน  ผ่ าน ก ระบ วน การ เรี ย น รู้ แ บ บ  

active learning และใช้กระบวนการ PLC สะท้อนผลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับเป้าหมายกลุ่มศักยภาพผู้เรียนและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ สิ่ง

อ านวยความสะดวก ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงระบบสารสนเทศ การก ากับนิเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

4. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระและชุมชนเข้ามามีส่วนพัฒนา
หลักสูตรตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน เป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์ของผู้เรียน 
 
 
 
 ค่านิยมองค์กร 
 
        “ KPS ”     =   มีองค์ความรู้เป็นพลังท่ียั่งยืน 

K:  Knowledge    =  ความรู้ 
P:  Power           =  พลัง 
S:  Sustainability =  ความยั่งยืน 
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เป้าประสงค์หลัก  (Goals) 

 
1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะและสมรรถนะรองรับเป้าหมายชีวิตและมีคุณลักษณะนิสัยการ

ท างาน คา่นิยม ตามที่โรงเรียนก าหนด 
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่น ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active 

learning และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และศักยภาพวิชาชีพครู 
3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพนักเรียนและมีแหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวยความ

สะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน 
       4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบเชิงคุณภาพ 
          5. ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนต่อของนักเรียน ตาม
แผนการเรียนและเครือข่ายสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี 

 
วัตถุประสงค์เชิงเป้าหมาย 
 
          1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีความสามารถในการอ่าน เขียน และการสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น และใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น เข้าถึงความรู้                          
          2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล เพื่ออธิบายการแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์ เพื่อน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาชุมชน 
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการปรับตัว และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ทางด้านสังคม และการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
          4. ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์สื่อ เทคโนโลยี ที่เชื่อถืออ้างอิงได้ และประเมินสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้
อธิบายเหตุผลแก้ปัญหา ปรากฏการณ์ได้ 

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการท างาน ปรับตัว เพ่ือท างานร่วมกับผู้อ่ืนและแสดงความเป็นลักษณะ
ผู้น า ยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ที่ก าหนดเป้าหมายการเรียน ที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ของตนและ
สร้างกระบวนการที่สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้  
 7. ผู้ เรียนมีคุณ ลักษณ ะด้ านศีลธรรม ที่ เคารพผู้ อ่ืน  ซื่ อสั ตย์  ส านึ ก ในความเป็นพลเมือง  
มีค่านิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 8. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 
 9. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่ข้อเสนอในการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 10.โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีแผนการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม ที่รองรับกลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพ
ของผู้เรียนและตรงความต้องการของสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และคุณลักษณะที่ชุมชนต้องการ 
 11. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของ
นักเรียน และมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ Problem base learning โครงงาน หรือ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ (Project base learning) และมีการบันทึกผลการเรียนรู้ใช้สะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการ PLC 
 12. ครูมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชาตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ 
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 13. ครูมีการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ถอดประสบการณ์ของตัวแบบความส าเร็จหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
          14. ครูมีการลง Log Book ที่เป็นเงื่อนไขจัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการเรียนรู้และมีPartner 
Ship หรือคู่หูที่เป็นผู้ช่วยบันทึกการเรียนรู้ ร่วมกับครูผู้สอน น ามาสู่การสะท้อนผลหลังจัดกิจกรรมหน่วยการ
เรียนรู้ โดยมีการนิเทศ แผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ บันทึกผล ตามประเด็นของ Log Book 
 15. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ที่รองรับแผนการเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา มีเรียน SMART Class 
Room ห้องสมุดไร้พรมแดน มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และครุภัณฑ์ รองรับการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว
และกว้างขวาง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 16.โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศ ที่น าไปสู่การใช้วางแผน การบริหารและการจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 17. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธะกิจ กลยุทธ์รองรับการจัดการด้านหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกและเทคโนโลยี 
 18. โรงเรียนมีการรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระ และชุมชน ที่ให้มามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา ที่สถานศึกษาจัดบริการทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
 19.โรงเรียนมีการวางแผนและการด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพที่
รองรับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 
 20.โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต ที่มีแฟ้มสะสมผลงาน
และสารสนเทศส าคัญ ที่แสดงถึงเส้นทางการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
 21.สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดความต้องการการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
          22.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ การเข้าถึงองค์ความรู้ ที่รองรับระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ในการสืบค้น เข้าถึงองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
 23. ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี การสร้างสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ระบบ Social Media ในการสร้างสื่อ ใบ
ความรู้ ใบกิจกรรม การวัดผล ประเมินผล ในลักษณะสื่อ On line และ Of line  
 24.โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาในแต่ละโครงการ เพ่ือใช้เป็นที่จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 25.โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับบุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น  
ที่แสดงความพึงพอใจที่เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
           26. ครูมีการบูรณาการศาสตร์พระราชา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ 8 กลุ่มสาระรายวิชา และ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
  27. ผู้เรียนมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิต และบูรณาการไปสู่เป้าหมายการเรียนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
   ยุทธศาสตร์ 
 

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. การผลิตและพัฒนาครู 
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3. ICT เพ่ือการศึกษา 
4. การบริหารจัดการ 
5. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
6. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
 
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
          2. พัฒนาผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ 

4. พัฒนาคุณลักษณะด้านความพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
5.พัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
6. พัฒนาศักยภาพครู 
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
8. พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ 
11. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

 
   กลยุทธ์ระดับองค์กร(Strategic)  
 

 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

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

คุณภาพ 
6. ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (Attitude) 
 
          การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์จึงจะจบช่วงชั้น คุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โรงเรียนก าแพงได้ก าหนดไว้ 8 ประการ ดังนี้  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    
2. ซื่อสัตย์ สุจริต  
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3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งม่ันในการท างาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  

 
 
 
 

                              ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

การวิ เคราะห์องค์กรของโรงเรียนก าแพง  ได้ด าเนินการตามกรอบของ  SWOT ANALYSIS   
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและคณะครู  
ซึ่งร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่
เป็นจุดอ่อนและจุดแข็ง  พร้อมทั้งก าหนดก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน  ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP) 
 

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม  : S  
        ผู้ปกครองโดยภาพรวมเห็นคุณค่าประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้สนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย  โรงเรียนอยู่ใกล้อ าเภอและเส้นทางหลักส่งผลให้การคมนาคมสะดวก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับ
บิดามารดา  หรือ  บิดามารดาแยกทางกัน ท าให้นักเรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาผลการเรียน  และพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม  นักเรียนรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมมาใช้ ส่งผลต่อค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนไม่พึงประสงค ์ ชุมชนมีแหล่งอบายมุขและยาเสพติดแพร่ระบาด 
 
2. ด้านเทคโนโลยี :  T 
       นักเรียนเลือกน าเทคโนโลยีมาใช้ไม่เหมาะสม ท าให้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ด้านบันเทิงมากกว่าด้าน
แสวงหาความรู้ที่เกิดประโยชน์ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีระบบการติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ   
 
3. ด้านเศรษฐกิจ :  E 
       ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องไปประกอบอาชีพต่างถิ่น  ท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตร หลาน ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียนการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
สถานศึกษาได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน 
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4.  ด้านการเมือง  :  P 
    นโยบายของรัฐบาลเป็นแบบประชานิยม ที่ต้องให้บริการประชาชน ส่งผลให้ในด้านการศึกษาได้รับ
งบประมาณในการจัดการศึกษามากขึ้น  การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการ ส่งผลให้การจัดการศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่มีความรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น  สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ส่งผลให้
สถานศกึษาสามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (2S4M) 
 
1.  ด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร  :  S1 
        โรงเรียนมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนไม่ค่อยมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและ  วางแผนด าเนินงานของโรงเรียน มี
การสนับสนุนนักเรียนให้มีความสามารถรอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน
แต่ละคน จัดวางตัวบุคคลในการท างานเพียงพอกับงานท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างการบริหารงาน ของสถานศึกษามีความชัดเจน เป็นระบบ มีการด าเนินงานตามระเบียบ และ 
กฎหมายก าหนด   สถานศึกษาก าหนดบทบาท  อ านาจหน้าที่ และมอบหมายงานบุคลากรทุกระดับชัดเจน 
 
2.  ด้านการบริการและผลผลิต  :  S2 
     โรงเรียนมีการให้บริการชุมชนในด้านสถานที่ ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
โรงเรียนขาดการท าทะเบียนคุมการใช้แหล่งเรียนรู้  และบันทึกร่องรอยการใช้สื่อ ท าให้มีแหล่งข้อมูลไม่มีระบบ 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนสมบัติของโรงเรียน ท าให้สมบัติต่างๆของโรงเรียนถูก
ท าลายและขาดการดูแลรักษา มีอาคารเรียนเพียงพอ  ท าให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  และเพียงพอแก่
การให้บริการ  มีการให้บริการด้านระบบอินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  ด้านบุคลากร  : M1 
     บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ท าการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  ให้ความร่วมมือและท างาน
เป็นทีม ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ  ครูสอนตรงตามวิชาเอก ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ครูและบุคลากรขาดขวัญก าลังใจ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างาน 
 
4.  ด้านการเงิน : M2 
     โรงเรียนมีความสามารถในการระดมเงินทุน  เช่น การจัดผ้าป่า  เป็นการส่งเสริมด้านเงินทุนให้นักเรียนได้
เรียนอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีรายได้จากเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนและเงินระดมทรัพยากรอย่างเพียงพอ
แก่การบริหารจัดการ  การใช้จ่ายเงินตามโครงการไม่คล่องตัว ท าให้การด าเนินงานตามโครงการล่าช้าและไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 
5.  ด้านสื่อ/วัสดุ  อุปกรณ์  : M3 
1.วัสดุ-อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอนและไม่ทันสมัย ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ขาดโปรเจคเตอร์   โรงเรียนเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดของกลุ่มสาระ 
ท าให้ผู้เรียนไม่มีข้อมูลในการแสวงหาความรู้ ห้องปฏิบัติการบางกลุ่มสาระฯไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน  โรงเรียนมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
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6.  การบริหารจัดการ  :  M4 

       มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท าให้การประสานงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
มีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ท าให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ  ขาดการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงงาน ท าให้ไม่เกิดการพัฒนางาน  ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล และเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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 จากการท าSWOT ANALYSISพบว่า ต าแหน่งไข่แดงตกในต าแหน่ง  CASH COWS  หมายถึง  การ

บริหารจัดการภายในของโรงเรียนดี มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีอุปสรรคภายนอก โรงเรียนยังจ าเป็นต้องชะลอตัว
กลยุทธ์ที่ใช้จะเป็นการพัฒนาหรือชะลอตัวเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานน้อย 
 

 


