กรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนา
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1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติพ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ และเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
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5. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรมีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัด
กำรศึกษำกระจำยอำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
6. พื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์
1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
5. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
นโยบาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยในกำรดำเนินงำน 6 ด้ำน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปนประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำง
ยั่งยืน
1.2 ปลูกฝงและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์สันติวิธี ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็น
พลเมือง
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2. ปลูกฝงผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่เช่น อำชญำกรรม และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชำยแดน
3.5 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และนำหลักสูตรไปสู ่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็นและควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ
1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2. พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยอำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
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2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิด
แก้ปัญหำและคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่
เหมำะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
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1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 กำรพัฒนำครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ
2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว
เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึงเช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ
(Distance learning information technology : DLIT), กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำร
ดำเนินชีวิต
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1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู ่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรร
มำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรียนประชำรัฐ(ดีใกล้
บ้ำน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน(Area-base Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs” เป็น
ต้น
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล
ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย

2. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาตองมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู้ รียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
3. มีงำนทำ - มีอำชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อชำติบ้ำนเมือง
2. ยึดมั่นในศำสนำ
3. มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์
4. มีควำมเอื้ออำทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว - ดี
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงำม
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
4. ช่วยกันสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง
3. มีงานทา - มีอาชีพ
1. กำรเลี้ยงดูลูกหลำนในครอบครัว หรือกำรฝกฝนอบรมในสถำนศึกษำต้องมุ่งให้เด็กและเยำวชนรักงำน สู้งำนทำจนงำนสำเร็จ
2. กำรฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนทำงำนและมีงำนทำในที่สุด
3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอำชีพ มีงำนทำ จนสำมำรถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
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4. เป็นพลเมืองดี
1. กำรเป็นพลเมืองดี เป็นหน้ำที่ของทุกคน
2. ครอบครัว - สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสทำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี
3. กำรเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบำนเมืองไดก็ตองทำ เชน งำนอำสำสมัคร งำนบำเพ็ญประโยชน งำนสำธำรณกุศล ใหทำดวยควำมมีน้ำใจ
และเอื้ออำทร”

3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผนและกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำวและ
กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่
กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้ง
ประชำชนเอกชน ประชำสังคม ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชำติ“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีควำมมั่นคง เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำร
พัฒนำในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศ
2) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) ยุทธศำสตร์สร้ำงโอกำสบนควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5) ยุทธศำสตร์กำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศำสตร์กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
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4. วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยได้ประกำศ วิสัยทัศน์ เพื่อกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล โดยมีชื่อว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนำทั้งด้ำนเสถียรภำพ ควำมสงบสุข
เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้ำนกำรใช้จ่ำย จัดหำงบประมำณเพื่อพัฒนำประเทศไทยให้มำกขึ้นแก้ปญหำด้ำนสำธำรณูปโภค กำรดูแลสุขภำพ และกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข ภำยใต้“ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำร
มีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขต อำนำจรัฐ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืน ของสถำบันหลักของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำม
ทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุข เป็นปกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำง พหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโต
ของชำติ ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียน
และประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุก
ระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชนครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคง ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคง
ในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำพระมหำกษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่
กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลังเพื่อพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น มีควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต มีที่อยู่อำศัยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ
ควำมมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้นไม่มีประชำชนที่อยู่ใต้เส้นควำมยำกจน เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำก
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ และเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิตกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรทำธุรกิจ นอกจำกนั้นยังมี
ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไป ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทำงปญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทำงสังคม และทุนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน ให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำร
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ กำรผลิต
และกำรบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น และ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืนและให้
ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำในระดับอย่ำงสมดุลมีเสถียรภำพ
และยั่งยืน
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5. นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา
ในคำแถลงนโยบำยของรัฐบำล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
กำหนดไว้ในข้อที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรมและนโยบำยด้ำนวิจัย ข้อที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมในกำรใช้ประโยชน์จำก
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม จำกนโยบำยรัฐบำล 11 ด้ำน คือ1) กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2)กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ
และกำรต่ำงประเทศ 3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 4) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
5) กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 6) กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 7) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสใน
ประชำคมอำเซียน 8) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 9) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร
และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 10) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ11) กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบ
คูกัน ดังนี้
- จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ทั้งในระบบ และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณและกำรเรียนรู้ สนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและ
บูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
- ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไป มีโอกำสจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปกำรศึกษำและ
เรียนรู้ กระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนำคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงควำมรู้และทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำงหลำกหลำย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคต
- ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรท้องถิ่นและตลำดแรงงำน
- พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตำมวิชำที่สอน ให้สำมำรถนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมำใช้
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบำทในกำรปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนำคุณภำพชีวิต
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- อนุรักษ์ฟนฟูและเผยแพร ่มรดกทำงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล และ กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล เพื่อเข้ำ สู่เสำ
หลักวัฒนธรรมของอำเซียนและประชำคมโลก
- ปลูกฝงค่ำนิยม และจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ เปดพื้นที่สำธำรณะให้เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ ประโยชนจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิต
และบริการที่ ทันสมัย
- สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยให้ไม่ ต่ำกว่ำร้อยละ 1 ของรำยได้ประชำชำติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 :
70 เพื่อให้ประเทศสำมำรถแข่งขันและก้ำวหน้ำทัดเทียมประเทศอื่น
- เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ผลิตกำลังคนใน
สำขำที่ขำดแคลน เชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท่องจำ อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม มีช่องทำงในกำรใช้เทคโนโลยีระหว่ำงหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
- กำรปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรทำงำนวิจัยและพัฒนำไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรวิจัย
และพัฒนำในระดับภำค หรือ กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องควำมต้องกำรของท้องถิ่นและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมของไทยตำมควำมเหมำะสม โดยให้มีนโยบำยจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐที่เอื้ออำนวย สร้ำงโอกำสกำรพัฒนำเทคโนโลยีของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และด้ำนนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปญญำใน
กำรต่อยอดสู่กำรใช้เชิงพำณิชย์ของภำคอุตสำหกรรม
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6. นโยบายและทิศทางการพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
วิสัยทัศน์
"กำรมัธยมศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย"
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตำมหลักพหุปัญญำ มีทักษะชีวิตมีเป้ำหมำยชีวิตและมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่ำงมืออำชีพ
4. ส่งเสริม พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุค
ไทยแลนด์ 4.0
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำมีคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศตำมหลักธรรมำภิบำล โดยยึดหลักกำรกระจำยอำนำจ
ที่มุ่งเน้นตำมหลักควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตำมหลักพหุปัญญำ มีทักษะชีวิต มีเป้ำหมำยชีวิตและมีทักษะวิชำชีพในศตวรรษที่ 21
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่ำงมืออำชีพ
4. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีหลักสูตรสถำนศึกษำเทียบเคียงมำตรฐำนสำกลที่เน้นวิชำกำรและอำชีพ บนพื้นฐำนของควำม เป็นไทย
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง มีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศตำมหลักธรรมำภิบำลและ
มีคุณภำพเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
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กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพและเพิ่มโอกำสผู้เรียนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 4 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 4นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ค่านิยมองค์กร
“รับผิดชอบ มีน้ำใจ ให้บริกำร ประสำนงำนอย่ำงกัลยำณมิตร”
วัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”
จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มี 3 ด้าน 12 ข้อ ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียน
1. มีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระหลัก ( O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3. สำมำรถอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
4. มีทักษะพื้นฐำนด้ำนอำชีพ
5. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และภำษำเพื่อนบ้ำนในภูมิภำคอย่ำงน้อย 2 ภำษำ
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ด้านที่ 2 ด้านครูและบุคลากร
6. เพิ่มศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นมืออำชีพ
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
7. ส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรนิเทศภำยในให้สถำนศึกษำ
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เข้มแข็งและยั่งยืน
10. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ ( DLIT )
11. สร้ำงเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
12. กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรมีส่วนร่วมในกำรจักกำรศึกษำ

7. ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนสิรินธร พัฒนำบุคคลให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม รักษ์ควำมเป็นไทย มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ดำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมครู นักเรียน และบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิถีชีวิตอย่ำงยั่งยืน
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพเป็นพลโลกและมีควำมสำมำรถตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มให้เกิดสัมฤทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและสู่มำตรฐำนสำกล
4. พัฒนำครูให้มีศักยภำพในกำรจัดหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
5. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพเน้นกำรมีส่วนร่วม และพัฒนำบริบทตำมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองและส่วนอื่นจัดกำรศึกษำมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล
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7. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกร และนักเรียนทุกคนให้ดำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูควำมเป็นไทย
8. ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำย และโรงเรียนร่วมพัฒนำมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสู่ควำมเป็นพลโลก โดยมุ่งเน้นเป็นเลิศทำงวิชำกำร สื่อสำรได้อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ล้ำหน้ำทำงควำมคิด ผลิตงำน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล
3. นักเรียน ครูและบุคลำกรสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ในกำรสื่อสำรได้ดี
4. ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมมำตรฐำนสำกล
5. โรงเรียนจัดกำรศึกษำโดยมุ่งเน้นคุณภำพเพื่อยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล และกำรแข่งขัน ระดับนำนำชำติ
6. โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพมุ่งสู่ TQA และมีบริบทตำมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
7. ครู นักเรียนและบุคคลกรดำรงตน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูควำมเป็นไทย
8. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยและโรงเรียน ร่วมพัฒนำในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภำค ระดับประเทศ และต่ำงประเทศ
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สู่มำตรฐำนสำกล เน้นควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง สำมำรถศึกษำค้นคว้ำและสร้ำง
องค์ควำมรู้ สำมำรถสื่อสำรและนำเสนออย่ำงมีประสิทธิภำพได้นำควำมรู้ไปใช้บริกำรสังคมและโลก
2. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเติมเต็มศักยภำพผู้เรียนในระดับสำกล โดยเน้นกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ กำร
จัดกิจกรรมโครงงำน กำรใช้สื่อ ICT กำรใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่ำงประเทศ กำรออกแบบสร้ำงสรรค์งำนนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีโลก
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงกว่ำเกณฑ์กำรประเมินระดับต่ำงประเทศ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นที่ประจักษ์ สำมำรถแข่งขันระดับชำติและ
นำนำชำติ สำมำรถใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และ
ภำษำต่ำงประเทศที่ 2 ในกำรสื่อสำรได้ในระดับดี มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ แสวงหำ สังเครำะห์และใช้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีประสิทธิผล
4. พัฒนำศักยภำพนักเรียน ครูและบุคลำกรให้มีคุณธรรม นำควำมรู้ไปใช้ ดำรงตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูควำมเป็นไทย เน้นให้มีควำม
ตระหนักรู้และเข้ำใจในภำวกำรณ์ของโลก สำมำรถเรียนรู้และหำแนวทำงแก้ปัญหำได้ รู้ เข้ำใจ ในควำมหลำกหลำย ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รับผิดชอบต่อ
สังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก
5. พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรระดับสำกล โดยกำรจัดระบบห้องเรียนคุณภำพ จัดบริบทที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
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6. พัฒนำครูและผู้บริหำรมืออำชีพ โดยเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอำนำจ
7. พัฒนำกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภำครัฐและเอกชน ให้มีควำมเข้มแข็ง และต่อเนื่องโดยกำรระดมทรัพยำกรและร่วมวำงแผน เพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
8. พัฒนำโรงเรียนครู นักเรียน และบุคลำกร มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงเครือข่ำยโรงเรียนร่วมพัฒนำ
อัตลักษณ์ (Identity)
“ยิ้มง่ำย ไหว้สวย”
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“สะอำด ร่มรื่น”
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
SIRIN MODE :
S : Systematics หมำยถึง กำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
I : Integration หมำยถึง ทุกคนมีส่วนร่วม
R : Report หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
I : Improvement หมำยถึง นำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแก้ไข
N : Networking หมำยถึง กำรเชื่องโยงขององค์กรในกำรทำงำน
วัฒนธรรมองค์กร(Culture)
“ทุกทางเพื่อสิรินธร”
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8. สภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนตามกรอบแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน
สู่มาตรฐานสากลเน้นความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สามารถศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ สามารถสื่อสารและนาเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้นาความรู้ไป
ใช้บริการสังคมและโลก

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา
1. มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทีมีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ
2. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในโรงเรียนต่อสำธำรณชน
3. นักเรียนได้เรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอินเตอร์เน็ต
4. มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
5. มีระบบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมสภำพจริง
6. โรงเรียนมีศูนย์วิทยบริกำร (Resource Center) ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์ GPA กำรสร้ำงเครือข่ำย ห้องสมุด ศูนย์กำร
เรียน กำรสอนวิทยำศำสตร์ ห้องปฏิบัติกำรภำษำ ห้องสมุดข่ำว-เสียง ห้องทดสอบสมรรถภำพทำงกำยและห้องปฏิบัติกำร
ของกลุ่มสำระฯ ห้องพิพิธภัณฑ์ ศูนย์อำเซียนศึกษำ ศูนย์เครือข่ำยภำษำต่ำงประเทศที่ 2 (ภำษำญี่ปุ่น) ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
และ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
7. มีหลักสูตรกำรศึกษำ ที่พัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ และเทคโนโลยี
8. มีระบบกำรบริหำรกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสภำพและสอดคล้องกับกฎหมำย
ระเบียบต้องกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่ำย ของกฎกระทรวง และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ต้องกำรระบบสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
10. ต้องกำรนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
11. ต้องกำรใช้แหล่งเรียนรู้จำกท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและทรัพยำกรอื่น
12. ต้องกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น
13. ต้องกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
โรงเรียน ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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กลยุทธ์

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและเติมเต็มศักยภาพผู้เรียน
ในระดับสากล โดยเน้นการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การ
จัดกิจกรรมโครงงาน การใช้สื่อ ICT
การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
ต่างประเทศ การออกแบบสร้างสรรค์
งานนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เวทีโลก

1. นักเรียนสนใจศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง
2. มีกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ได้ตำมจุดหมำยของหลักสูตร
3. นักเรียนได้รับกำรฝึกทักษะกำรแก้ปัญหำกำรเผชิญสถำนกำรณ์และกำรนำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทุกคน
4. นักเรียนทุกคนได้เข้ำร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน
5. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบอิงมำตรฐำนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับกำร
วัดผลประเมินผลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
6. นักเรียนได้รับกำรแนะแนวกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ
7. นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับกำรปฏิบัติและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองมำกขึ้น
8. ผู้เรียนมีคุณภำพ โดยค่ำเฉลี่ยจำกกำรทดสอบ O-NET สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศทุกรำยวิชำ
9. นักเรียนได้พัฒนำทักษะและควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ทุกคน
10. นักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ ร้อยละ 98
11. มีหลักสูตรที่เหมำะสมกับนักเรียน สอดคล้องกับท้องถิ่นโดยจัดรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้ผู้เรียนเลือกตำมควำมถนัด
ควำมสำมำรถ และควำมสนใจ และพัฒนำหลักสูตร ทุกปีงบประมำณ
12. จัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนเรียนร่วมได้ตำมศักยภำพของผู้เรียน
13. มีระบบกำรประเมินผลที่สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สู่กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับกำรวัดผลประเมินผลและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่
เป็นระบบมำกขึ้น
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กลยุทธ์

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์การ
ประเมินระดับต่างประเทศ
มีความรู้ ความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ สามารถใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสาร
ได้ในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์
แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล

1. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
2. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ (ILP, EP )
3. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ (EP) และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ILP)
4. โรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคน ฝึกพูดภำษำอังกฤษ กับเจ้ำของภำษำ
5. นักเรียนมีผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีในรูปของโครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์
และกำรงำนอำชีพ
6. นักเรียนได้เข้ำค่ำยอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษแบบบูรณำกำรทุกปี
7. นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถและผลงำนด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ กีฬำ ศิลปะ และได้
รำงวัลระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
8. นักเรียนมีผลงำนโครงงำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
9.นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และนำเสนอผลงำนอย่ำงชำญฉลำด
10. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรมีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่ำง ๆ
รอบตัว

23
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ครูและบุคลากรให้มี
คุณธรรม นาความรู้ไปใช้
ดารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชู
ความเป็นไทย เน้นให้มีความ
ตระหนักรู้และเข้าใจในภาวการณ์
ของโลก สามารถเรียนรู้และหา
แนวทางแก้ปัญหาได้ รู้ เข้าใจ
ในความหลากหลาย ในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี รับผิดชอบ
ต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา
1. นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังและฝึกอบรมในเรื่อง ควำมกตัญญูกตเวที ควำมมีระเบียบวินัย ควำมสะอำด ควำมรับผิดชอบ
ควำมซื่อสัตย์ ควำมอดทนขยันหมั่นเพียร กำรพึ่งตนเอง กำรทำงำนเป็นหมู่คณะ กำรทำงำน กำรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กำร
รู้จักยกย่องผู้กระทำควำมดี กำรประหยัด กำรใช้ชีวิตเรียบง่ำย และนิยมไทย
2. นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแผ่ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ทุกคน
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม ประพฤติตนตำมระเบียบวินัยของโรงเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ99
4. โรงเรียนนำกิจกรรม 5 ส มำเพื่อพัฒนำบริบทและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่ำงเหมำะสม
5. มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีประสิทธิภำพ
6. โรงเรียนสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พัฒนำงำนตำมมำตรฐำน
วิชำชีพครูและตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
7. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้บูรณำกำร พัฒนำหลักสูตร และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
8. มีกำรวำงแผนกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัดในโรงเรียนและในชุมชน
9. นักเรียนได้รับกำรปลูกฝังสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
10. นักเรียนมีผลงำนจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏศิลป์ กีฬำ/นันทนำกำร อย่ำงต่อเนื่อง
11. ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูควำมเป็นไทย
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการระดับสากล
โดยการจัดระบบห้องเรียนคุณภาพ
จัดบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา
1. มีกำรจัดอบรมบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
2. โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลพื้นฐำนและสำรสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อนำมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูนักเรียนผลิตและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนจำกเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. โรงเรียนมีเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและผลงำนของโรงเรียนให้สำธำรณชนทรำบ
5. มีกำรจัดทำห้องและปรับปรุงห้องปฏิบัติทุกกลุ่มสำระฯ และจัดสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ต่ำง ๆ และครุภัณฑ์ ให้จัดกำรเรียน
กำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
6. ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ให้ควำมไว้วำงใจในกำรมำสมัครเรียนต่ออย่ำงมำก และโรงเรียนรับนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริกำรทุกคน
7. โรงเรียนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงบริบทที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
8. โรงเรียนดำเนินงำนตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. มีกำรนิเทศภำยในเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
10. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน เชื่อมโยงกับงำนอื่นได้อย่ำงเป็นระบบ
11. มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
12. มีกำรปรับปรุงแก้ไข แนวปฏิบัติงำนของโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
13. โรงเรียนได้จัดระบบกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบของกระทรวงและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
14. โรงเรียนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมรับกำรประเมินภำยในและภำยนอก
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การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาครูและผู้บริหาร
มืออาชีพ โดยเน้นการจัด
การความรู้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
การประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การกระจายอานาจ

1. ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545
2. ครูมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ คิดวิเครำะห์ และสร้ำงองค์ควำมรู้ เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
3. โรงเรียนได้พยำยำมสร้ำงควำมเข้ำใจและหำวิธีกำรที่จะให้ครูเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรสอนจำกผู้บอก ผู้สอนมำเป็นผู้ชี้แนะ
และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน
4. ครูเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน เพื่อพัฒนำตนเอง และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
5. ครูทำวิจัยในชั้นเรียน มีรำยงำนกำรวิจัย และนำผลกำรวิจัยไปพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
6. ครูมีรำยงำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
7. ครูผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. ครูมีวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ตรงกับงำนที่รับผิดชอบ
9. ครูมีควำมเข้ำใจและเห็นควำมสำคัญของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพควบคู่ไป
กับกำรเรียนกำรสอน
10. โรงเรียนได้ดำเนินกำรจ้ำงครูเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
11. ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม และเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้
12. โรงเรียนมีกำรพัฒนำครูแกนนำครูต้นแบบและครูนักวิจัยเพื่อขยำยผลต่อไป
13. ครูมีควำมตะหนักต่อกำรใช้ทรัพยำกรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
14. โรงเรียนมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของครู และสร้ำงขวัญกำลังใจอย่ำงต่อเนื่อง
15. ครูมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเน้นคุณภำพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
16. ครูมีกำรพัฒนำงำนวิชำกำรเพื่อพัฒนำวิชำชีพครูมำกขึ้น
17. ครูสำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบอิงมำตรฐำน และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะครบถ้วนตำม
หลักสูตร
18 ครูมีมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน ดำเนินงำนตำมแผนและมีกำรประเมินผลเพื่อพัฒนำให้มีประสิทธิภำพยิง่ ขึ้น
19. โรงเรียนพัฒนำศักยภำพครูสู่ครูมืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7
พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
ต่อเนื่องโดยการระดมทรัพยากรและ
ร่วมวางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา
1. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนอำคำรเรียน จำกสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสิรินธร
2. โรงเรียนจัดทำวำรสำรและเอกสำรแผ่นพับเผยแพร่ผลงำนครู – นักเรียน และกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชน
3. โรงเรียนร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ที่เน้นคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. โรงเรียนได้จัดบริกำรชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5. โรงเรียนต้องกำรให้มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลต่ำงๆ กับหน่วยงำนที่ให้บริกำรและชุมชน
6. โรงเรียนจัดให้มีกำรประสำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อร่วมกันจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้กำรฝึกประสบกำรณ์ และกำร
ฝึกทักษะต่ำงๆ แก่นักเรียน
7. โรงเรียนได้ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง ในโครงกำรโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี
8. โรงเรียนให้ควำมร่วมมือและประสำนกำรประเมินควำมพร้อมแก่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
9. ผู้ปกครองนักเรียนต้องกำรให้นักเรียนศึกษำต่อในชั้นอุดมศึกษำถึงร้อยละ 98
10. โรงเรียนเป็นสมำชิกของ ASP และ SEAMEO
11. มีกำรจัดระบบสื่อสำรระหว่ำงโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนทั่วไป
12. โรงเรียนได้ร่วมมือและประสำนกับโรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนคูพ่ ัฒนำโดยกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
สอนที่มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น และมีกำรจัดทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน
13. มีกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับองค์กรและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
14. บุคลำกร องค์กร และสถำบันในท้องถิ่นร่วมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
15. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจำกสมำคมครู – ผู้ปกครองโรงเรียนสิรินธร สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนสิริน
ธร มูลนิธิฯ องค์กรเอกชน และองค์กรกำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี
16. โรงเรียนประสำนร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำร่วมกัน
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7 (ต่อ)
พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
ต่อเนื่องโดยการระดมทรัพยากรและ
ร่วมวางแผน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา
17. โรงเรียนมีกำรระดมทุน และทรัพยำกร เพื่อกำรศึกษำจำกผู้ปกครองนักเรียน
18. ต้องกำรทุนสนับสนุนและแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงนักวิทยำศำสตร์และนักเทคโนโลยีรุ่นเยำว์ และกำรผลิต
ผลงำนนวัตกรรมด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
19. ครูเกิดควำมตะหนักต่อกำรใช้ทรัพยำกรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
20. ต้องกำร อำคำรเรียน ห้องปฏิบัติกำร และศูนย์สื่อโสตทัศนศึกษำให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
21. โรงเรียนมีมูลนิธิโรงเรียนสิรินธร เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ยำกจน ขำดแคลนทุนทรัพย์ แต่ยังไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ตำม
ควำมต้องกำรของนักเรียน
22. โรงเรียนต้องกำรทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียน เรียนดี ประพฤติดี มีควำมสำมำรถ
พิเศษ หรือด้อยโอกำสในด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
23. โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ปกครองและชุมชนในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
24. มีกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์ และห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอกับควำมต้องกำร
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียน
ครู นักเรียน และบุคลากร มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา

การดาเนินการและความต้องการในการพัฒนา
1. ต้องกำรกำหนดทิศทำงร่วมกันในกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล
2. มีโครงกำรโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง ตำมโครงกำรควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนน้อง
3. ต้องกำรสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบกำรจัดกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
4. ต้องกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำง นักเรียน ครู และบุคลำกร เพื่อ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพสู่สำกล
5. โรงเรียนได้ร่วมมือและประสำนกับโรงเรียนร่วมพัฒนำ โรงเรียนคู่โดยกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ มำกขึ้น และมีกำรจัดทำข้อตกลงร่วมกัน(MOU) เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำร่วมกัน
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9. วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศ ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพได้นาความรู้ไปใช้บริการสังคมและโลก
1. เพื่อมีหลักสูตรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
2. เพื่อปรับปรุงอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมำะสมกับสภำพและเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนและเอื้อต่อกำรศึกษำของนักเรียนทุกประเภท
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้จำกท้องถิ่น , ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและทรัพยำกรอื่นในกำรเรียนรู้ของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพ และคุณภำพเพิ่มมำกขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมให้สำมำรถผลิตสื่อเทคโนโลยีใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำย
7. เพื่อพัฒนำศูนย์วิทยบริกำร (Resource Center) ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ศูนย์ GPA กำรสร้ำง เครือข่ำย ห้อง
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ห้องสมุดข่ำว – เสียง ห้องพิพิธภัณฑ์ และห้องปฏิบัติกำรของกลุ่มสำระฯ ศูนย์อำเซียนศึกษำ ศูนย์ เครือข่ำยภำษำต่ำงประเทศที่ 2
(ภำษำญี่ปุ่น) ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น และศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
8. เพื่อผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมำจัดกระบวนกำรเรียนรู้
9. เพื่อให้ใช้ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์ Resource Center กำรใช้ Internet ห้องปฏิบัติกำรฯ เพื่อกำรเรียนกำรสอน เพิ่มขึ้น
10. เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระฯ และจัดสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เข้ำกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ
11. เพื่อพัฒนำสื่อ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติกำร แต่ละกลุ่มสำระฯ ให้เพียงพอ เหมำะสม และทันสมัย
12. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เหมำะสมครอบคลุมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
13. เพื่อส่งเสริมกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำ
14. เพื่อปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติของโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรบริหำร กำรมีส่วนร่วม
15. เพื่อจัดระบบกำรบริหำรงำน และกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกฎหมำยระเบียบของกระทรวงและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
16. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในระดับสากล โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงงาน การใช้สื่อ ICT การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ การออกแบบสร้างสรรค์งานนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีโลก
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตำมควำมต้องกำรและตำมศักยภำพของตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนเรียนร่วม ให้มีคุณภำพ ตำมศักยภำพของผู้เรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่กับกำรปฏิบัติและรู้จักแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง
4. เพื่อส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พ.ศ.2551 และหลักสูตรสถำนศึกษำร่วมไปถึงหลักสูตรท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองได้ทดลอง ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้เต็มศักยภำพ
6. เพื่อพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพของตนเอง
8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำเพิ่มมำกขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์การประเมินระดับต่างประเทศ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสารได้ในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา สังเคราะห์แ ละใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสำมำรถแข่งขันด้ำนวิชำกำร ในระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
2. เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
3. เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ (EP) และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ILP)
4. เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
5. เพื่อจัดให้นักเรียนได้ฝึกพูดภำษำอังกฤษกับเจ้ำของภำษำ
6. เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรและกำรแสวงหำควำมรู้
7. เพื่อให้นักเรียนมีผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในรูปของโครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ และกำรงำนอำชีพ
8. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำค่ำย อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ
9. เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันควำมรู้ ทักษะควำมสำมำรถ และผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ คอมพิวเตอร์
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กำรงำนอำชีพ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ
10. เพื่อให้นักเรียนมีผลงำนโครงงำนทุกกลุ่มสำระฯ
11. เพื่อส่งเสริมนักเรียนได้รู้จักใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้อย่ำงชำญฉลำด
12. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ รอบตัว
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม นาความรู้ไปใช้ ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย เน้ น
ให้มีความตระหนักรู้และเข้าใจในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาได้ รู้ เข้าใจ ในความหลากหลาย ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก
1. เพื่อจัดกิจกรรมและรณรงค์ให้มีกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำและประหยัดพลังงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในโรงเรียนใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด
3. เพื่อใช้กิจกรรม 5 ส ในกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและควำมสะอำด
4. เพื่อให้ครูและบุคลำกรมีบรรยำกำศที่เหมำะสมในกำรทำงำนและมีสุขภำพกำยสุขภำพจิตที่ดี
5. เพื่อจัดกิจกรรมปลูกฝัง หล่อหลอมและเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ประหยัด นิยมไทย และห่ำงไกลจำกยำเสพติด
6. เพื่อให้ครูมีวิญญำณควำมเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ พัฒนำงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพครูและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำครูผู้สอนให้สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
8. เพื่อเสริมสร้ำงวิสัยทัศน์และจิตสำนึกของครูในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551
9. เพื่อพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงครบวงจร
10. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแผ่ ศำสนำ วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำและนันทนำกำร
11. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม
12. เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยนักเรียนในกำรดูแลสุขภำพและกำรออกกำลังกำยสม่ำเสมอ
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับสากล โดยการจัดระบบห้องเรียนคุณภาพ จัดบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. เพื่อมีระบบกำรสื่อสำร ที่มีประสิทธิภำพ
2. เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำโดยเน้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำ ในเขตพื้นที่บริกำรโรงเรียน ได้เข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้นได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยสถำนศึกษำเดิม
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน เอกชน มูลนิธิ หน่วยงำนอื่น ร่วมกันจัดกำรศึกษำ เพื่อคนพิกำร
4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีกำรแนะแนวกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำของนักเรียนมำกขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
6. เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยเน้นเรื่องกำรพัฒนำมำตรฐำน ระบบสำรสนเทศ กำรวำงแผนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมินตนเอง
และกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำนประจำภำคเรียน และรำยงำนประจำปี
7. เพื่อดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นระบบตำมขั้นตอน และเชื่อมโยงกับงำนอื่นอย่ำงเป็นระบบ
8. เพื่อพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนให้เป็นระบบ พร้อมรับกำรประเมินภำยในและกำรประเมินภำยนอก
9. เพื่อกำหนดค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำนตัวชี้วัดคุณภำพกำรศึกษำของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
10. เพื่อส่งเสริมกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมผล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
11. เพื่อส่งเสริมให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลเพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจและปรับปรุงพัฒนำงำน
12. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือในเขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
13. เพื่อประชำสัมพันธ์ผลงำน ควำมสำมำรถของนักเรียน ครูและโรงเรียนสู่สำธำรณชน
14. เพื่อจัดทำวำรสำรและเอกสำรเผยแพร่ผลงำนด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ผลงำนด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
15. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ กำรรับฟังควำมคิดเห็น และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อสำธำรณชน
16. เพื่อพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ให้เป็นระบบและทันสมัยมำกขึ้น
17. เพื่อส่งเสริมเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร ผลงำนของโรงเรียน และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยทันเหตุกำรณ์

33
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและผู้บริหารมืออาชีพ โดยเน้นการจัดการความรู้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอานาจ
1. เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมบทบำทหน้ำที่ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้พัฒนำตนเอง สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545
3. เพื่อส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรของครู
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกคนสำมำรถพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้และกำรวัดผลประเมินผล ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ โดยเฉพำะกำร
รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรจัดกำรเรียน กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำรวิจัยในชั้นเรียน
5. เพื่อพัฒนำคุณภำพของบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพในด้ำนกำรจัดเรียนกำรสอน กำรวัดผลประเมินผลกำรใช้สื่อ/นวัตกรรม และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. เพื่อส่งเสริมให้ครูบูรณำกำร พัฒนำหลักสูตรและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
7. เพื่อพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบอิงมำตรฐำนและจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนให้มี
สมรรถนะครบถ้วนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
8. ส่งเสริมให้ครูได้เข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำน ด้ำนเทคนิค กำรใช้กระบวนกำร กำรใช้สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
9. เพื่อเพิ่มศักยภำพของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
10. เพื่อให้ครูเข้ำร่วมกิจกรรมของสมำคม ชมรม ของเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพัฒนำตนเองและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพขึ้น
11. เพื่อให้ครูสำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ แบบอิงมำตรฐำน และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นนักเรียนให้มีสมรรถนะครบถ้วนตำมหลักสูตร
13. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลโดยเน้นคุณภำพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
14. เพื่อส่งเสริมให้ครู ได้รับกำรพัฒนำด้ำนเทคนิค ทักษะ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่องโดยการระดมทรัพยากรและร่วม
วางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อจัดกำรศึกษำตำมโครงกำร ASP และ SEAMEO
2. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือและประสำนกำรประเมินควำมพร้อมแก่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
3. เพื่อร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชน โดยเน้นกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย นันทนำกำร กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
4. เพื่อส่งเสริมกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสมำคมฯศิษย์เก่ำ และมูลนิธิ
6. เพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำรชุมชนด้ำนวิชำกำร ข่ำวสำรข้อมูล สำรสนเทศ ห้องสมุด กำรกีฬำ และนันทนำกำร
7. เพื่อให้บริหำรชุมชนให้สถำนที่จัดประชุมอบรมหรืออนุรักษ์พัฒนำศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
8. เพื่อจัดระบบกำรสื่อสำรร่วมกันระหว่ำงผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทั่วไป
9. เพื่อดูแลโรงเรียนน้องในโครงกำรโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
10. เพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีควำมสำมำรถพิเศษ ช่วยเหลือส่วนรวม นักเรียนที่ด้อยทำง
เศรษฐกิจและนักเรียนที่ประสงค์จะประกอบอำชีพ
11. เพื่อสนับสนุน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับองค์กร / หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
12. เพื่อประสำนงำนกับแหล่งกำรเรียนรู้ทั้งภำครัฐและเอกชนร่วมกันจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรฝึกประสบกำรณ์และพัฒนำทักษะต่ำงๆ แก่นักเรียน
13. เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพของนักเรียน
14. เพื่อส่งเสริมกำรดำเนินงำนของสมำคมครู – ผู้ปกครอง , สมำคมศิษย์เก่ำ , มูลนิธิของโรงเรียนในกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
15. เพื่อส่งเสริมกำรประสำนร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำร่วมกัน
16. เพื่อจัดหำรำยได้ด้วยรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
17. เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรองค์กร มูลนิธิและสถำบันในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
18. เพื่อได้ทุนสนับสนุนและแหล่งกำรเรียนรู้ ที่ทันสมัย ในกำรสร้ำงนักวิทยำศำสตร์ และนักเทคโนโลยีรุ่นเยำว์ และกำรผลิตผลงำนนวัตกรรม ด้ำนคณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
19. เพื่อวำงแผนบริหำรจัดกำรใช้ทรัพยำกรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา
1. เพื่อกำหนดทิศทำงร่วมกันในกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล
2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนน้อง ตำมโครงกำรโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง และตำมโครงกำรควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบกำรจัดกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำง นักเรียน ครู และบุคลำกร เป็นกำรพัฒนำคุณภำพสู่สำกล
5. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนโดยร่วมมือและประสำนกับโรงเรียนร่วมพัฒนำ โดยกำรทำข้อตกลงร่วมกันอย่ำงเป็นทำงกำร (MOU)
10. นโยบายโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ประจาปีการศึกษา 2563
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีสุนทรียภำพ ด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ มีอุปนิสัย สุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจิตสำนึก ในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนครู ให้รับกำรพัฒนำในด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ และให้ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมวัฒนธรรมในกำรทำงำนที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรทำวิจัยในชั้นเรียนตลอดจนยกย่องชูเกียรติครูที่มีผลงำนดีเด่น
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและกำรกระจำยอำนำจ โดยใช้หลักกำร บริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี หรือธรรมำภิบำล (Good Governance)
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมีกำรพัฒนำ
หลักสูตร และใช้กำรวิจัยในกำรพัฒนำ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้
7. พัฒนำบรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
8. ส่งเสริมให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รำยงำนคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำทุกปี
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11. เป้าหมาย
11.1 ด้านปริมาณ
จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนำยน 2563)
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.1 – ม.3
ม.4
ม.5

ม.6
รวม ม.4 – ม.6
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2562 (คน) ปีการศึกษา 2563 (คน)
515
513
512
515
562
512
1,589
1,540
568
590
532
568
536
532
1,636
1,690
3,225

3,230
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จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ตาแหน่ง
ผู้บริหำร
ครู
บุคลำกร, พนักงำนรำชกำร
ครูจ้ำงไทย (เงินรำยได้สถำนศึกษำ)
ครูจ้ำงต่ำงประเทศ(เงินรำยได้สถำนศึกษำ)
พนักงำนจ้ำง (เงินรำยได้สถำนศึกษำ)
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนขับรถยนต์
พนักงำนขับรถยนต์จ้ำง(เงินรำยได้สถำนศึกษำ)
คนงำนจ้ำง และยำมรักษำกำรณ์ (เงินรำยได้
สถำนศึกษำ)
รวมทั้งสิ้น
ที่มา : ข้อมูลบุคลำกร ณ วันที่ 23 มิถุนำยน 2563

จานวน
4 คน
167 คน
3 คน
6 คน
18 คน
19 คน
3 คน
1 คน
4 คน
33 คน
258 คน
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11.2 ด้านคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศ ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ได้นาความรู้ไปใช้บริการสังคมและโลก
1. เพิ่มศักยภำพของครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
2. จัดหำสื่ออุปกรณ์ให้เพียงพอทันสมัยและเหมำะสมต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
3. จัดกำรและบริหำรกำรใช้แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ตำมศักยภำพของผู้เรียน
4. จัดกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำเป็นไปตำมหลักกำรจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรและสมรรถนะของผู้เรียน
5. มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
6. พัฒนำระบบงำนพัฒนำครูและนักเรียนให้ได้ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกมำตรฐำน
7. พัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 ให้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
8. มีแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน, มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ, เอกสำรคู่มือและเครื่องมือตำมระบบประกันคุณภำพ
9. มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนสอดคล้องกับกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกคน
10. โรงเรียนบริหำรงำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำรพัฒนำ เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรกระจำยอำนำจ สู่กลุ่มงำนและครูทุกคน

11. โรงเรียนจัดระบบกำรบริหำรกำรศึกษำสอดคล้องกับกฎ ระเบียบกระทรวงและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. มีกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในระดับสากล โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงงาน การใช้สื่อ ICT การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ การออกแบบสร้างสรรค์งานนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเวทีโลก
1. จัดกำรศึกษำสำหรับนักเรียนเรียนร่วมด้วยรูปแบบกำรสอนที่เหมำะสมและเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป
2. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและแสดงควำมคิดเห็นต่ำงๆ ให้ถูกหลักกำร ทฤษฎีภำยใต้สิทธิหน้ำที่และเสรีภำพที่เหมำะสม

3. นักเรียนได้แสดงออกในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ค่ำนิยมและระเบียบวินัยที่ดี
4. มำตรฐำนสุขภำพของร่ำงกำยและจิตใจของนักเรียนทุกคนผ่ำนเกณฑ์สูงขึ้น และมีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
5. นักเรียนมีภำวะผู้นำ ผู้ตำมที่ดี ตำมระบอบประชำธิปไตย
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6. มีกำรใช้แหล่งกำรเรียนรู้ ตำมธรรมชำติ ตำมหน่วยงำนของภำครัฐภูมิปัญญำชำวบ้ำน และเอกชนเพื่อกำรศึกษำ
7. นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำและได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่ำงเหมำะสมและมีคุณภำพ
8. นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ ได้ทดลองใช้ห้องปฏิบัติกำรและได้ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียนอย่ำงคุ้มค่ำตำมศักยภำพ
9. นักเรียนได้รับกำรแนะแนวกำรศึกษำเพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
10. นักเรียนได้เรียนรู้วิชำชีพเพื่อเป็นพื้นฐำนและแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
11. นักเรียนมีผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในรูปของโครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ และกำรงำนอำชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์การประเมินระดับต่างประเทศ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสารได้ในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา สังเคราะห์แ ละใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล
1. นักเรียนได้เข้ำค่ำย อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ
2. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ สู่ควำมเป็นเลิศด้ำน คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
3. ครูและผู้เรียนสำมำรถใช้และผลิตสื่อเพื่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยระบบผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
5. นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ ได้ทดลองใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ , ใช้ห้องปฏิบัติกำรภำษำ , ใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อกำรเรียนรู้ และศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
6. ครูใช้ศูนย์ Resource Center Internet, กำรสร้ำงเครือข่ำย , ห้องพิพิธภัณฑ์ , ห้องเรียนสีเขียว , ห้องปฏิบัติกำรของกลุ่มสำระฯ และศูนย์กำรเรียนกำรสอน
ให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอน
7. คุณภำพของนักเรียนมีมำตรฐำนค่ำเฉลี่ยเลขคณิตสูงกว่ำเกณฑ์ปกติของประเทศทุกรำยวิชำและมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ
8. นักเรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้และสื่อต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงชำญฉลำด
9. นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และมีผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ
คอมพิวเตอร์ และกำรงำนอำชีพเชิงประจักษ์
10. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (SMTE ,SME)
11. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ (EP) และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ILP)
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12. โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน โครงกำรพิเศษวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ (SMTE)
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม นาความรู้ไปใช้ ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย เน้ นให้
มีความตระหนักรู้และเข้าใจในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาได้ รู้ เข้าใจ ในความหลากหลาย ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ อย่ำงประหยัด อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรเรียนรู้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข เสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด
นิยมไทยและห่ำงไกลจำกยำเสพติด
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่ดีงำมและประพฤติตนตำมระเบียบวินัยของโรงเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีทักษะในกำรเรียน กำรปกครองตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข
5. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และได้แสดงออกในด้ำน คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดี ตำมลักษณะของสำระกำรเรียนรู้
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม วินัย มีค่ำนิยมที่ดี ควำมขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู
7. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกลยุทธ์ในกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง
9. ครูมีบรรยำกำศที่ดี ในกำรทำงำน มีสุขภำพกำย สุขภำพใจที่ดี รักสะอำดและรักษ์สิ่งแวดล้อม
10. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำตนเองและทันต่อเหตุกำรณ์
11. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
12. ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อวิชำชีพ และมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
13. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยนักเรียนในกำรดูแลรักษำสุขภำพและออกกำลังกำย
14. ส่งเสริมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์ เผยแพร่ ศำสนำ วัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำและนันทนำกำร
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับสากล โดยการจัดระบบห้องเรียนคุณภาพ จัดบริบทที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
1. โรงเรียนมีสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศที่ดีสวยงำมสะอำด มีสุขำภิบำลที่ดีและปลอดภัย
2. ให้บริกำรด้ำนสถำนที่ด้ำนวิชำกำร ข่ำวสำรข้อมูล สำรสนเทศ Internet ห้องสมุด กำรเล่นกีฬำ และนันทนำกำร แก่ชุมชนและหน่วยงำนอื่น ๆ
3. โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและผลงำนของโรงเรียนต่อสำธำรณชน
4. โรงเรียนมีศูนย์วิทยบริกำร (Resource Center) ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์ห้องสมุดศูนย์กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ห้องออกกำลังกำย ห้อง
ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ห้องสมุด ข่ำว – เสียง ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำ ด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
5. มีแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยในกำรสร้ำงนักวิทยำศำสตร์ และนักเทคโนโลยีรุ่นเยำว์ และกำรผลิตผลงำนนวัตกรรมด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี
6. มีกำรจัดทำห้องและปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ มีวัสดุ – อุปกรณ์ เพียงพอ เพื่อให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
7. มีกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ และมีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอ ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
8. มีกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรภำษำและปรับปรุงให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
9. พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมำะสมเป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน
10. เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้นักเรียนได้เรียนในพื้นที่ใกล้บ้ำนและมีสถำนที่เรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเดิม
11. ใช้ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งในกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ
12. ระบบกำรกำกับติดตำม วัดผลประเมินผล มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินตำมสภำพจริง
13. ดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยเน้นเรื่องกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำกำรวำงแผนเพื่อ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมินตนเอง และกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเองและเตรียมกำรประเมินภำยนอก
14. ทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสำคัญของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บุคลำกรในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องมำตลอด
15. มีกำรจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ นิเทศ กำกับ ติดตำมผล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
16. มีระบบกำรประชำสัมพันธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพหลำกหลำยรูปแบบ
17. มีระบบสื่อสำรที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนอื่น ๆ
18. มีวำรสำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำและผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน

42
19. ประชำสัมพันธ์ผลงำนและควำมสำมำรถของนักเรียนและครูสู่สำธำรณชน
20. มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของโรงเรียนต่อสำธำรณชน
21. มีระบบเครือข่ำยกับโรงเรียนสมำชิก ของ ASP, SEAMEO และผู้เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและผู้บริหารมืออาชีพ โดยเน้นการจัดการความรู้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอานาจ
1. ส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน
2. ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนำสมรรถนะของนักเรียนให้ครบถ้วนตำมหลักสูตร
4. ครูจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำม พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ครูจัดทำข้อมูลพื้นฐำน และสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ
6. ครูได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ครูมีงำนโครงกำร ในกำรปฏิบัติงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุกภำคเรียน
8. ครูบูรณำกำรหลักสูตรและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง
9. มีกำรใช้ประโยชน์จำกกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจและปรับปรุงพัฒนำงำน
10. ผู้บริหำรจัดระบบกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและกระจำยอำนำจสู่กลุ่มบริหำรงำน/กลุ่มสำระฯ/งำน
11. ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป
12. ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ปฏิบัติตนอย่ำงเหมำะสมต่อวิชำชีพ และมี
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
13. ครูมีบรรยำกำศที่ดี ในกำรทำงำน มีสุขภำพกำย สุขภำพใจที่ดี รักสะอำดและรักษ์สิ่งแวดล้อม
14. ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ พัฒนำตนเองและทันต่อเหตุกำรณ์
15. ครูออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบอิงมำตรฐำน และจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นสมรรถนะของนักเรียนให้ครบถ้วนตำมหลักสูตร
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่องโดยการระดมทรัพยากรและร่วม
วางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. ชุมชนตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคนพิกำรในรูปแบบต่ำง ๆ
2. จัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ปัญหำยำเสพติด และเพศศึกษำ โดยประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียน วัด ชุมชน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
3. ร่วมมือกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำย ในกำรจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
4. โรงเรียนให้ควำมร่วมมือและประสำนกำรประเมินควำมพร้อมแก่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนร่วมดำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
6. มีกำรร่วมมือกับชุมชนในกำรกำหนดแนวทำงจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
7. ดูแลโรงเรียนน้อง ในโครงกำรโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของสมเด็จพระเทพฯ
8. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกหน่วยงำนในกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ควำมรู้พื้นฐำน และเชื่อมโยงข้อมูล
9. ให้ทุนกับนักเรียนเรียนดี ประพฤติดี และมีควำมสำมำรถพิเศษช่วยเหลือส่วนรวม
10. นักเรียนที่ขำดแคลน มีรำยได้ระหว่ำงเรียน และเข้ำกองทุนกู้ยืม
11. โรงเรียนจัดหำรำยได้ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
12. มีกำรสนับสนุน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับองค์กร/หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
13. หน่วยงำน, ชุมชนมีส่วนร่วมจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะแก่นักเรียน
14. ให้ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำนบันสังคมอื่น ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ อย่ำงเป็น รูปธรรม
15. บุคลำกร องค์กร และสถำบันในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
16. สมำคมฯ องค์กร ชุมชน ผู้ปกครองร่วมจัดกำรศึกษำ
17. ชุมชนให้ควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา
1. กำหนดทิศทำงร่วมกันในกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล
2. สร้ำงเครือข่ำยโรงเรียนเพื่อเปรียบเทียบกำรจัดกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
3. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนน้อง ตำมโครงกำรควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ
4. นักเรียน ครู และบุคลำกร ได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้พัฒนำคุณภำพครูและนักเรียนกับโรงเรียนร่วมพัฒนำ ที่ทำข้อตกลงร่วมกันอย่ำงมีระบบ
12. มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศ ด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ได้นาความรู้ไปใช้บริการสังคมและโลก
1. พัฒนำหลักสูตรสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
2. จัดหำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์, ห้องปฏิบัติกำรภำษำ และแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ
3. มีศูนย์วิทยบริกำร (Resource Center) ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเรียนสีเขียว ศูนย์กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ห้องออกกำลังกำย ห้องสมุด ข่ำว – เสียง
ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำระฯ และศูนย์กำรเรียนรู้กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
4. มีกำรใช้สื่อกำรผลิต สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย มำจัดกระบวนกำรเรียนรู้
5. มีห้องปฏิบัติกำรทุกกลุ่มสำระฯ และมีสื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ เพียงพอ
6. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยเน้นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. พัฒนำครู ให้มีศักยภำพเป็นผู้นำในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. จัดอบรม สัมมนำ ประชุมและนิเทศติดตำมครู ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสูตร เทคนิคกำรสอน กำรสอนเชิงคิดวิเครำะห์ กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
กำรจัดทำและพัฒนำสื่อ กำรวัดผลและประเมินผล กำรวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน และกำรทำผลงำนทำงวิชำกำร
9. จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
10. พัฒนำระบบงำน ครู นักเรียนให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
11. จัดระบบกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำแบบกระจำยอำนำจและเน้นกำรมีส่วนร่วม
12. จัดระบบกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกระทรวง เขตพื้นที่กำรศึกษำ และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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13. จัดระบบกำรบริกำรศูนย์เทคโนโลยีให้นักเรียน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงเพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้มำกที่สุด
14. จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรในโรงเรียน
15. ปรับปรุงบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และจัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของชุมชน
16. จัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้จำกท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และทรัพยำกรจำกท้องถิ่น
17. จัดแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียน ได้ทดลอง ได้ฝึกปฏิบัติและค้นคว้ำด้วยตนเอง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนในระดับสากล โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงงาน การใช้สื่อ ICT การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ การออกแบบสร้างสรรค์งานนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีโลก
1. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรติดยำและสำรเสพติด
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีภำวะผู้นำ ผู้ตำมที่ดีตำมระบอบประชำธิปไตย
3. จัดกิจกรรมกำรสอนที่เน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำได้ และทำงำนเป็นกลุ่ม
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เน้นให้นักเรียนสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง และเป็นผู้รอบรู้
5. ปรับปรุงวิธีกำรวัดผลประเมินผลกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชำชีพอย่ำงครบวงจร
7. จัดให้นักเรียนได้เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และมีผลงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ คอมพิวเตอร์
และกำรงำนอำชีพ
8. เพิ่มศักยภำพของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
9. จัดให้นักเรียนได้มีประสบกำรณ์ในกำรศึกษำนอกสถำนที่ตำมแหล่งกำรเรียนรู้ในโรงเรียน ในท้องถิ่นหรือในสถำนประกอบกำร
10. ใช้แหล่งกำรเรียนรู้ทั้งภำครัฐ และเอกชนฝึกประสบกำรณ์ และพัฒนำทักษะต่ำง ๆ แก่นักเรียน
11. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภำพที่ดี กำรใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมำะสม และใช้อย่ำงชำญฉลำด
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์การประเมินระดับต่างประเทศ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันระดับชาติและ
นานาชาติ สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 ในการสื่อสารได้ในระดับดี มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหา สังเคราะห์และใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล
1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นนักวิทยำศำสตร์ของนักเรียน
3. จัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อ (EP) และส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ (ILP)
5. จัดให้นักเรียนได้ฝึกพูดภำษำอังกฤษกับเจ้ำของภำษำ
6. มีผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ในรูปของโครงงำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ และกำรงำนอำชีพ
7. จัดให้นักเรียนได้เข้ำค่ำย อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และค่ำยบูรณำกำรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้และพัฒนำเทคโนโลยี
9. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
10. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบของโครงงำนทุกกลุ่มสำระฯ และเน้นกำรเรียนรู้ด้วยกำรปฏิบัติจริง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม นาความรู้ไปใช้ ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเชิดชูความเป็นไทย เน้ นให้
มีความตระหนักรู้และเข้าใจในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และหาแนวทางแก้ปัญหาได้ รู้ เข้าใจ ในความหลากหลาย ในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของโลก
1. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมีทักษะในกำรเรียน กำรปกครองตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่ำงมีควำมสุข
2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และได้แสดงออกในด้ำน คุณธรรม จริยธรรม วินัย มีค่ำนิยมที่ดี ควำมขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์
กตัญญู
3. จัดกิจกรรมและเข้ำร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมนักเรียน ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม วินัย มีคำ่ นิยมที่ดี ควำมขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก้ปัญหำยำเสพติด และเพศศึกษำในโรงเรียน
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและเอดส์
6. จัดกิจกรรมที่เน้นกำรปลูกฝังจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ภูมิปัญญำท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
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7. จัดกิจกรรม รณรงค์ ให้นักเรียน ครู และบุคลำกรในโรงเรียนตระหนักในเรื่องกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำร่วมกันประหยัดพลังงำนอย่ำงจริงจัง และเป็นรูปธรรม
8. จัดกิจกรรมมุ่งเน้นกำรปลูกฝัง หล่อหลอมเสริมสร้ำงลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัดและนิยมไทย
9. จัดกิจกรรมกับชุมชน โดยเน้นกิจกรรมควำมรู้ กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต และสังคมในด้ำนกำรพัฒนำอำชีพ กำรส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัย นันทนำกำร กำร
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย
10. มีกำรรณรงค์กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด
11. จัดกิจกรรม ให้บุคลำกรของโรงเรียน ได้แสดงออกซึ่งควำมรัก ควำมศรัทธำ ควำมยึดมั่น ต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
12. มีกำรรณรงค์กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด
13. จัดกิจกรรมให้นักเรียนนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริง
14. ส่งเสริมให้ครู มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดีให้รักสะอำด ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษ์สิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริมครูบูรณำกำรหลักสูตร พัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับสากล โดยการจัดระบบห้องเรียนคุณภาพ จัดบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1. จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเอื้อต่อกำรอยู่อำศัยของนักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิกำร
2. จัดบริเวณ อำคำร สถำนที่ ให้มีบรรยำกำศทำงวิชำกำร และสภำพแวดล้อมที่ดี ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
3. จัดศูนย์ Resource Center ห้องเรียนสีเขียว ห้องพิพิธภัณฑ์และศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
4. พัฒนำศูนย์ Resource Center ศูนย์เทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอย่ำงเพียงพอและคุ้มค่ำ
5. มีกำรสร้ำงเครือข่ำย ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ ห้องเรียนสีเขียว และศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
6. จัดระบบกำรบริกำรศูนย์เทคโนโลยีให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่ำงเพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้มำกที่สุด
7. จัดบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรทำงำนของครู และบุคลำกรในโรงเรียน
8. ปรับปรุงบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และจัดโรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรจัดกำรเรียนรู้ของชุมชน
9. สร้ำงเว็บไซต์ของโรงเรียน เผยแพร่ผลงำนกำรจัดกำรศึกษำสู่สำธำรณชน
10. จัดหำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสื่อสำร ด้ำนระบบข้อมูล ข่ำวสำร และสำรสนเทศ ให้เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำนและกำร
บริหำรงำน
11. มีกำรสื่อสำรกับโรงเรียนในเครือข่ำย
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

จัดแหล่งกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
จัดให้มีระบบสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
จัดทำสำรสนเทศ นักเรียนประถมศึกษำ และทรัพยำกรในท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียน
ปรับปรุงระบบกำรคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรตำมที่เขตพื้นที่กำรศึกษำกำหนด
อบรมให้ควำมรู้แก่ครู และบุคลำกรในโรงเรียนให้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม
อบรมครู และบุคลำกรในโรงเรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เห็นควำมสำคัญของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และปฏิบัติได้จริง
กำหนดค่ำเป้ำหมำย มำตรฐำน/ตัวชี้วัด ในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ดำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยใน และจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองหรือรำยงำนประจำปี
ดำเนินงำนและชี้แจงหลักกำรปฏิบัติงำนได้ ครูสำมำรถดำเนินงำนให้ได้ผลตำมเป้ำหมำย
จัดให้มีสวัสดิกำร กำรป้องกันอุบัติภัย กำรออกกำลังกำย กำรนันทนำกำร กำรศึกษำดูงำน กำรประชุมอบรมสัมมนำของบุคลำกรของโรงเรียนอย่ำงเหมำะสม
จัดทำข้อมูลพื้นฐำนและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของโรงเรียนให้เป็นระบบและทันสมัย
นิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรใช้ประโยชน์
ประเมินภำยในเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอก
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ
จัดระบบงำนประชำสัมพันธ์ทั้งด้ำนรูปแบบและวิธีกำรนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมและทันสมัย
มุ่งประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน องค์กร สถำนประกอบกำร บุคลำกรทั้งภำครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของ กำรจัดกำรศึกษำ
จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ ผลงำนครู และผลงำนของนักเรียน สู่สำธำรณชน
ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมแผน มีกำรนิเทศงำน กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจติดตำมกำรประเมินผลและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนและกำรปฏิรูปกำรศึกษำต่อสำธำรณชน
นำผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนมำปรับปรุง แก้ไข พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และมีควำมต่อเนื่อง
จัดกิจกรรมแนะแนว ให้บริกำรสนเทศ ให้คำปรึกษำหำรือ บริกำรข้อมูลเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
นำสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวำงแผนกำรประเมินผล สรุปผลและรำยงำนผล
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36. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แหล่งกำรเรียนรู้จำกท้องถิ่น ภูมิปัญญำชำวบ้ำน และทรัพยำกรจำกท้องถิ่น
37. จัดแหล่งเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ทดลอง ได้ฝึกปฏิบัติและค้นคว้ำด้วยตนเอง
38. บริกำรชุมชนด้ำนสถำนที่ ด้ำนวิชำกำร ข่ำวสำรข้อมูล สำรสนเทศ ห้องสมุด Internet ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ศูนย์เทคโนโลยี กำรเล่นกีฬำและ
นันทนำกำร
39. จัดศูนย์อำเซียนศึกษำ
40. จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
41. จัดระบบกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำแบบกระจำยอำนำจและเน้นกำรมีส่วนร่วม
42. จัดระบบกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของกระทรวง เขตพื้นที่กำรศึกษำ และระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและผู้บริหารมืออาชีพ โดยเน้นการจัดการความรู้ การบริหารแบบมีส่วนร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกระจายอานาจ
1. จัดให้ครูได้เข้ำร่วมโครงกำร เครือข่ำย ครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี ของสสวท.
2. ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. อบรมให้ครู สำมำรถผลิตสื่อและใช้สื่อเพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. อบรมครูไห้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ Resource Center ศูนย์เทคโนโลยีโสตทัศนศึกษำ Internet
5. อบรมให้ครูสำมำรถสร้ำงเว็ปไซด์ของตนเองเพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
6. ส่งเสริมกำรทำผลงำนทำงวิชำกำร และให้กำรยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติงำนดีเด่น
7. พัฒนำกำรนิเทศและอบรม เพื่อเสริมสร้ำงให้ครู และบุคลกำร มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในวิชำชีพครู
8. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ในหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ
9. พัฒนำครูให้จัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ และสอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร
10. ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่โรงเรียนอื่น
11. ครูพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและเป็นผู้นำทำงด้ำนวิชำกำร
12. พัฒนำครู ให้สำมำรถออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบอิงมำตรฐำนให้ครบ โดยมีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เน้นผู้เรียนให้มีสมรรถนะครบถ้วนตำมหลักสูตร
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่องโดยการระดมทรัพยากรและร่วม
วางแผน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. จัดกิจกรรมให้ชุมชน เอกชน มูลนิธิหน่วยงำนอื่น ได้ร่วมวำงแผนและช่วยเหลือกำรศึกษำของคนพิกำร
2. จัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำรให้มีคุณภำพและเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป
3. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชน ท้องถิ่น เอกชน นักวิชำกำร ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในรูป
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
4. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ และบริกำรด้ำนอื่น ๆ แก่ชุมชนและท้องถิ่น
5. ให้บริกำรใช้สถำนที่จัดประชุม อบรมหรืออนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
6. มีกำรใช้เครือข่ำยร่วมกันระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันในรูปของ CEO มำกขึ้น
8. ให้ควำมร่วมมือกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
9. ส่งเสริมให้ครูดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรำยบุคคลและแก้ปัญหำกำรเรียนกำรสอนโดยกำรทำวิจัยในชั้นเรียน
10. โรงเรียนให้ควำมร่วมมือและประสำนกำรประเมินควำมพร้อมแก่หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
11. มีกำรสนับสนุน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับองค์กร / หน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
12. ส่งเสริมกำรประสำนร่วมมือกับหน่วยงำนอื่นในกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำร่วมกัน
13. จัดกิจกรรมให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำนประกอบกำร สถำบันศำสนำ
และสถำบัน สังคมอื่น ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและโดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม และควำมจำเป็น
14. จัดกิจกรรม และเข้ำร่วมกิจกรรมกับประชำชน ชุมชนและองค์กรภำครัฐ เอกชน ที่มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ
15. จัดกิจกรรมที่เน้นกำรปลูกจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
16. มีกำรบันทึกข้อตกลงร่วมมือ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำกับหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
17. จัดให้มีกำรใช้ทรัพยำกรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
18. จัดหำทุน และแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย ในกำรสร้ำงนักวิทยำศำสตร์ นักเทคโนโลยีรุ่นเยำว์ กำรผลิตผลงำนนวัตกรรมด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
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กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา
1. มีกำรวำงแผนร่วมกันในกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล
2. มีกำรสร้ำงเครือข่ำยเปรียบเทียบกำรจัดกำรศึกษำเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
3. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนน้อง ตำมโครงกำรควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงประเทศ
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลำกร
5. มีกำรวำงแผนบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งในและต่ำงประเทศ
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13. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1

1.2

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรทำงำน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมทีส่ ถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.
กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
2.
มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
3.
ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
4.
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
5.
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
6.
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.
จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2.
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
3.
มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
4.
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงมีระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
5
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ประเด็น
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรทำงำน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ
ระดับดียอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ
ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย
พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.
2.
3.
4.
5

จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงมีระบบ และนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
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ตาราง
แสดงแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ประจาปีการศึกษา 2563

