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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
วิสัยทัศน์  (Vision)  :  โรงเรียนปากเกร็ดเป็นโรงเรียนที่เสริมสร้างการศึกษา  พัฒนาความเป็นเลิศ  สืบสานคุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม   
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเด็นส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก  (Goals) ประเด็นกลยุทธ์ 
1) โรงเรียนปากเกร็ดเป็น

โรงเรียนที่เสริมสร้าง
การศึกษา   

1) การขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 

1) สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนระหว่างรัฐ  เอกชน  
สถานประกอบการ  ชุมชน  ท้องถิ่น  ร่วมจัดการ
ศึกษา 

2) จัดระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  OBEC QA 
3) น้อมน า  “ศาสตร์พระราชา”  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4) สร้างบรรยากาศ  แหล่งเรียนรู้  สื่อเทคโนโลยีที่

ทันสมัยต่อการเรียนรู้ 

1) พัฒนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

2) พัฒนาความเป็นเลิศ   2) พัฒนานักเรียนเข้าสู่การศึกษา  4.0 
 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม

กับผู้เรียน 
 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  

และผล  o-net 
 ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษา
อาเซียน 

 

5) โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  STEM  ศึกษา  และ 
Active learning 

6) ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และผล  o-net  สูงขึ้น 
7) โรงเรียนมีผลงานวิจัยและรูปแบบวิธีการเรียนการสอน

เหมาะสมกับนักเรียน 
8) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในการคิดวิเคราะห์  

แก้ปัญหา  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
9) จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงการมีงานท า 
10) ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  

และภาษาอาเซียน 
11) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและ

2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (3R8C) 
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ประเด็นส าคัญของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก  (Goals) ประเด็นกลยุทธ์ 
ระหว่างประเทศ 

12) นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 3) พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

 วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย 

13) ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะวิชาชีพ 

3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพ 

3) สืบสานคุณธรรม   4) เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 

14) โรงเรียนเกิดวัฒนธรรม  คุณธรรม  5  ประการ  คือ  
ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่
อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 

4) พัฒนาโรงเรียนสุจริต 

4) รักษ์สิ่งแวดล้อม   5) สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15) ครูและนักเรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) เสริมสร้างการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ส่งเสริม/สนับสนุนนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ               
ส านักงานเขตพ้ืนที่                     
และจังหวัด  สู่การปฏิบัติ 

5) บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สร้างสมดุล
แห่งชีวิต) 

7) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

16) ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

17) ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้น าความรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การเรียนการสอน 

7) ส่งเสริมศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติ 
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นโยบายโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 
สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียน 4 น่า 5 ดี 

 
นโยบายโรงเรียน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง 
4 น่า 
น่าดู 
 

- จัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
- สะอาด ร่วมรื่น สวยงาม 
- ห้องเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
 

1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ            
ปรับภูมิทัศน์ 

2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

น่าอยู่ - จัดบรรยากาศองค์กรให้เป็นแบบ
กัลยาณมิตร รักสามัคคี 

- สร้างสรรค์ ช่วยเหลือเกื้อกูล 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน 
2. กิจกรรมวันครอบครัว 
3. โครงการสามบาทสุขสันต์ทุกคน 

น่าเรียน - จัดสร้างสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
สืบค้นในห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ      
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ 

1. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและ         
ชีวอนามัย 

2. โครงการค่ายวิชาการและทัศนศึกษา 
3. กิจกรรมปากเกร็ดนิทรรศ 

น่าเชื่อถือ - ปรับสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล Standard School 

- ครู นักเรียนแสดงศักยภาพความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและมีผลงานดีเด่น
ระดับประเทศ 

1. โครงการรักการอ่าน  การเขียน 
2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา  IS 
3. จัดสนทนาภาษาอังกฤษในคาบโฮมรูม  

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 
4. กิจกรรมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง

ภาษา 
5 ดี 
นักเรียนดี - เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบ

วินัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีทักษะชีวิตที่ดี 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    

และสืบสานภูมิปัญญาไทย 
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
3. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และความเป็นประชาธิปไตย 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลกและประชาคม
อาเซียน 

ครูดี - มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่      
ครมูีจรรยาบรรณ 

1. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพยุคใหม่ 

สถานศึกษา – 
แหล่งเรียนรู้ดี 

- เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฐมนิเทศ 
ห้องสมุด สนามกีฬา ที่พักผ่อนหย่อนใจ  

1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ            
ปรับภูมิทัศน์ 

2. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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นโยบายโรงเรียน หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง 
ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยและ
สวยงาม 

 

การบริหาร
จัดการดี 

- คือการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล   
การมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้  
หลักการกระจายอ านาจ 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศด้วยระบบ OBEC QA 

2. โครงการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
3. โครงการโรงเรียนสุจริต 

ชุมชน สังคม  
และวัฒนธรรมดี 

- การสร้างความสงบสุข ความเจริญให้
เกิดข้ึนในท้องถิ่น อยู่ร่วมกันด้วยความรัก
สามัคคี มีวิถีชีวิตที่ดี ชุมชนมีงานท ามี
รายได้ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


