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ส่วนที ่2 

วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์   

กลยุทธ์พฒันาการศึกษา 
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วสัิยทัศน์ 

       โรงเรียนจาํปาหลวงวทิยาคม  ใหโ้อกาสทางการศึกษา  พฒันาผูเ้รียน บุคลากรสู่มาตรฐาน  ประสาน

บริการชุมชน  พฒันาคนเขา้สู่อาเซียน 

พนัธกจิ 

1. จดัการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

2. ส่งเสริมสนบัสนุนนกัเรียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  นาํหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างวิถีชีวติ  สู่ประชาคมอาเซียน 

3. บุคลากรไดรั้บการส่งเสริมพฒันาเตม็ศกัยภาพสู่มาตรฐานวชิาชีพ  

4. พฒันาสภาพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

5. การบริการจดัการอยา่งมีคุณภาพโดยองคก์รชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา 

เป้าประสงค์ 

1. ประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและใหโ้อกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมี

คุณภาพ  เท่าเทียมและทัว่ถึง 

2. มุ่งเนน้คุณภาพการศึกษาทุกระดบัชั้น สู่มาตรฐานสากล 

3. ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างวถีิชีวติ  สู่ประชาคมอาเซียน 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวชิาชีพ 

5. การบริหารจดัการมีคุณภาพ  องคก์ร  ชุมชนมีส่วนร่วมพฒันา 

จุดเน้น 

1. ส่งเสริมการจดัการศึกษา 2 ระบบ 

2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอนัพึงประสงค ์สาํนึกในความเป็นชาติไทย วถีิชีวติตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 

4. พฒันาผูเ้รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหมี้ความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5. พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 

กลยุทธ์ 

1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

2. ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาติไทย      

ส่วนที ่2  วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์พฒันาการศึกษา 
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      ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ค่านิยมหลกัคนไทย 12 ประการ และวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

      พอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน 

3. ใหโ้อกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง  ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอาํนาจทางการศึกษา        

หลกัธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

 

กลยุทธ์หลกัที ่1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยเีพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

ก. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 1 

1)  ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสู่ความ   

     เป็นเลิศทางดา้นวชิาการ 

2)  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทอ้งถ่ินและหลกัสูตรแกนกลาง 

     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3)  ส่งเสริมความสามารถทางดา้นเทคโนโลย ี

4)  ส่งเสริมและพฒันาการสร้างและใชส่ื้อนวตักรรมทางการศึกษา 

5)  ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ข. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 2 

1) โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

2) โครงการค่ายวชิาการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ  O-Net   

3) โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

4) โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) โครงการกีฬาภายในสถานศึกษา 

6) โครงการวทิยากรภายนอก 

7) โครงการส่งเสริมรักการอ่านและสัปดาห์หอ้งสมุด 

8) โครงการวนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ 

9) โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยัโรงเรียน 

10) โครงการสนบัสนุนวสัดุ  ครุภณัฑ ์ การจดัการเรียนรู้ 

11) โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
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12) โครงการจดัซ้ือ-จดัซ่อม วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีสากล 

13) โครงการวนัคริสตม์าส 

14) โครงการปัจฉิมนิเทศ 

กลยุทธ์หลกัที ่2  ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลกั ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

สํานึกในความเป็นชาติไทย  และวถิีชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

 สู่ประชาคมอาเซียน 

ก. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 1 

1) ส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัหลกั และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2) ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ความสาํนึกในความเป็นชาติไทย และค่านิยมหลกั 12 ประการ 

3) ส่งเสริมวถีิชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนสู่ประชาคมอาเซียน 

ข. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 2 

1) โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพโรงเรียนดีและโรงเรียนคุณภาพประจาํตาํบล 

2) โครงการเด็กดีประจาํตาํบล 

3) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการนกัเรียน 

5) โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6) โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานทาํ 

7) โครงการศูนยก์ารเรียนรู้อาเซียน 

8) โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  

9) โครงการสหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 

 

กลยุทธ์หลกัที ่3  ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพฒันาเต็มตาม

ศักยภาพ 

ก. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 1 

1) จดัการศึกษาในระบบและจดัการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่งมีคุณภาพ 

2) ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชากรในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) ประกนัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาดว้ยความเสมอภาค 

ข. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 2 

1) โครงการ  จ.ป.ค. ใหท้างเลือก (การจดัการศึกษาทางเลือก) 
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2) โครงการแนะแนวการศึกษา 

3) โครงการเรียนฟรี  เรียนดี  15 ปี  อยา่งมีคุณภาพ 

4) โครงการพฒันาเด็กพิเศษเรียนร่วม 

กลยุทธ์หลกัที ่4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ 

ก. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 1 

1) ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) ส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการและงานวจิยัทางการศึกษา 

3) ส่งเสริมพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูและบุคลากรท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

ข. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 2 

1) โครงการพฒันาบุคลากรสู่การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2) โครงการนิเทศภายใน 

3) โครงการพฒันางานวชิาการและงานวจิยัทางการศึกษา 

กลยุทธ์หลกัที ่5  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอาํนาจทาง

การศึกษา หลกัธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ก. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 1 

1)  พฒันาระบบบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม  โดยครู  ผูป้กครอง นกัเรียน  ชุมชน  และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ  งานวชิาการ  งานงบประมาณ  งานบุคคล  

และงานบริหารทัว่ไป 

ข. กลยทุธ์ยอ่ยท่ี 2 

1) โครงการพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) โครงการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

3) โครงการพฒันากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 (วชิาการ แผนและงบประมาณ บุคคล บริหารทัว่ไป) 

 


