
ส่วนที่ 4 
ทศิทางการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
  โรงเรียนบางดีวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นจิตอาสาและสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2564 

 
พนัธกิจ  (Mission) 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครอืข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ 
7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสขุภาวะที่ดี 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์  
1. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา 
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ผู้เรียนทุกคนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่เหมาะสม 
5. ครูจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ผู้เรียนทุกคนมีจิตอาสาร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน ์
7. ผู้เรียนทุกคนมสีุขภาวะที่ด ี
8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพ 
9. ผู้เรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
 ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางดีวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   เพื่อใหส้ามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้

1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
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6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
กลยทุธ์โรงเรียนบางดีวทิยาคม 

1. โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
หลักธรรมาภิบาล 

2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา ทันกับการเปลี่ยนทางสังคม
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5. พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

6. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

กลยทุธ์หลกัของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผูเ้รียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และทักษะในการสือ่สารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจติวัญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหส้อดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรบัผิดชอบต่อผลการ
ด าเนนิงาน 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนทีพ่ิเศษและระดับต าบล 
 
กลยทุธ์หลกัของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 13 
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพและเสมอภาค 
3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4 พัฒนาระบบการสนับสนนุการจัดการศึกษา 
 
จุดเน้นของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 13 
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
   - นักเรียนมสีมรรถนะสูม่าตรฐานสากล 
   - นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม รักสามคัคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด  
     มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
   - นักเรียนทีมี่ความต้องการพิเศษได้รับการสง่เสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ             
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
   - พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
     อย่างเหมาะสม 
   - องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครูตระหนักและด าเนินการในส่วนที ่
     เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุมีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ 
     ของโรงเรียนชุมชนและสังคม 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดยจัดให้มีชุมชน 
     แห่งการเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรือโดยความร่วมมือสร้างเครือข่ายตามความ   
     เหมาะสม 
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
   - สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ  
     การมสี่วนร่วมและมีความรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
   - สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ  4  ป ี
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 13  และสถานศึกษา มดีังนี้ 

กลยทุธ์ของ สพม. เขต 13 สอดคล้องกับกลยทุธ์ของโรงเรียนบางดีวทิยาคม 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
         
         

- โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษา ทันกับการเปลี่ยนทางสังคม
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรยีนรู้ 
- โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาตามแนวโรงเรียนวิถี
พุทธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคณุภาพ
และเสมอภาค 

- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถงึ 
ครอบคลุมผู้เรยีนให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

- พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมและพฒันา
ตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาระบบการสนับสนนุการจัดการศึกษา - โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัด
การศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
หลักธรรมาภิบาล 
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กรอบกลยทุธ์สถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
  กลยทุธ์สถานศึกษา เป้าประสงค ์ พนัธกิจ 

- โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารการจัดการศึกษาด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมและ 
หลักธรรมาภิบาล 
 
- โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหส้อดคล้องตาม
มาตรฐานการศึกษา ทันกับการ
เปลี่ยนทางสังคมและส่งเสรมิ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 
- โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
จิตอาสาตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
- ขยายโอกาสทางการศึกษาให้
ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ ด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
- พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการ
อบรมและพัฒนาตนเอง ให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
- โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

- ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม 
- ครูจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
- ผู้เรียนทุกคนสามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
- โรงเรียนผ่านเกณฑ์ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
- โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 

- ส่งเสรมิให้ชมุชนและภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
 
 
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
- ส่งเสรมิผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
 
 
 
 
- จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
- ส่งเสรมิการจดัการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคญั 
 
 
 
- โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ 

 


