ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนด่านสวีวิทยา มีภารกิจในการจัดการศึกษา ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะห์ สรุปได้
ดังนี้

สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา
ประเด็นการวิเคราะห์
ด้านสังคม วัฒนธรรม

ด้านเทคโนโลยี

ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นที่เป็นโอกาส
๑. ชุมชนมีทัศนคติที่ดี ให้การยอมรับ
และศรัทธาต่อโรงเรียน ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
๒. ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมี
แหล่งเรียนเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรม ประเพณี
๓. ผู้ปกครองส่งเสริมการศึกษาบุตร
นิยมให้ลกู หลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน
๑. โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้
เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง
๒. หน่วยงานภายนอกให้การส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
๑. โรงเรียนได้รบั การสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา
องค์กรเอกชน ในการบริจาคทุนทรัพย์
และวัสดุอปุ กรณ์สนับสนุนการจัด
การศึกษา

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
๑. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่ง
บริการที่ยั่วยุ ทำให้นักเรียนมีความ
เสี่ยงในการดำรงชีวิต
๒. โครงสร้างประชากรด้านการ
คุมกำเนิดส่งผลให้ประชากรวัยเรียน
ลดลง
๓. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน
มีปัญหาครอบครัว หย่าร้าง ขาดการ
ดูแลบุตร ส่งผลกระทบต่อผลการ
เรียนของนักเรียน
๔. มีปัญหาการหย่าร้างเพิม่ ขึ้น
๑. โรงเรียนขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทหี่ ลากหลายในองค์การ
ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้โรงเรียน
๒. ชุมชนขาดการควบคุมการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่นร้านเกม
ร้านอินเตอร์เน็ต ทำให้นักเรียนบาง
ส่วยใช้เทคโนโลยีในทางทีผ่ ิด
๑. รายได้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่
แน่นอน มีภาระหนี้สิน ขาดการ
ส่งเสริมอาชีพชุมชน ส่งผลกระทบต่อ
การสนับสนุนการจัดการศึกษา

๑๗

ประเด็นการวิเคราะห์
ด้านการเมืองและนโยบาย

ประเด็นที่เป็นโอกาส
๑. รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ปกครองเข้าใจนโยบายการจัด
การศึกษา ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดการศึกษา
๒. โรงเรียนมีนโยบายจัดการเรียนการ
สอนตามความต้องการของท้องถิ่น
สนองพระราชบัญญัติการศึกษา ให้ทกุ
คนมีโอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
๑. นโยบายของรัฐบาลที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การ
ดำเนินงานต้องปรับเปลี่ยนขาดความ
ต่อเนื่อง
๒. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
และการลดอัตรากำลังของต้นสังกัด
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
๓. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
ประเด็นการวิเคราะห์
ด้านโครงสร้างและนโยบาย

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่
ชัดเจน ใช้ระบบ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้
๒. บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและ
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายในการจัด
การศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ

ด้านการบริการและผู้เรียน

๑. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถ
จัดบริการด้านการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
๒. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท้องถิ่นให้
ผู้เรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม หลักการประชาธิปไตย
สุขภาพพลานามัยอย่างทั่วถึง
๑. บุคลากรมีความรัก ความศรัทธาใน
วิชาชีพ มีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่
สอน พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ จัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านบุคลากร

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
๑. การจัดหลักสูตรท้องถิ่นยังไม่
ครอบคลุมทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
๒. บุคลาการมีงานพิเศษนอกเหนือ
จากงานสอนมากเกินไปทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้เต็ม
ตามศักยภาพ
๓. คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบายน้อย
๑. การบริการด้านสาธารณูปโภคยัง
ไม่เพียงพอ
๒. ผู้เรียนบางส่วนยังไม่ตระหนักและ
ไม่เห็นความสำคัญของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ
๑. บุคลากรมีภาระงานมาก การ
กระจายงานไม่เท่ากัน และบาง
สาขาวิชาไม่เพียงพอ
๒. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

๑๘

ประเด็นการวิเคราะห์
ด้านการเงิน

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

ด้านการบริหารจัดการ

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
๑. โรงเรียนได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐ หน่วยงานอื่น และชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๒. โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
และใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่กำหนดอย่างเป็นระบบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
๑. โรงเรียนมีอาคารสถานทีเ่ พียงพอกับ
ผู้เรียน
๒. โรงเรียนได้รบั งบประมาณสนับสนุน
ในการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนจากหน่วยงาน
ภายนอก
๑. ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถใน
การวางแผนและบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มีการประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น ในการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
ในการพัฒนาตนเองและการจัดทำ
แผนพัฒนาตนเอง

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน

๑. ครุภัณฑ์มีสภาพเก่า/ชำรุดไม่
เพียงพอต่อจำนวนผูเ้ รียน
๒. ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและการ
สืบค้น
๓. ห้องพิเศษตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
ในห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ
๑. การนำฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้
ร่วมกันน้อย

๑๙

การวิเคราะห์บริบทโรงเรียนด่านสวีวิทยา
จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยทั่วไปของโรงเรียน เป็นบริบทที่สำคัญในการตัดสินใจเพื่อ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โดยดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ตามแนวคิดการวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพแวดล้อมภายนอก STEP และ
สภาพแวดล้อมภายใน 2S4M เป็นหลัก มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
สรุปผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ประเด็นตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.

ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)
ด้านเทคโนโลยี (Technology = T )
ด้านเศรษฐกิจ ( Economic = E )
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P)
รวม

น้ำหนัก
คะแนน
(1)
0.30
0.35
0.20
0.15
1.00

ค่าคะแนน
โอกาส อุปสรรค
(+)
(-)
4.21 -3.82
3.18 -3.65
3.50 -4.20
3.80 -4.16

คะแนนจริง
สรุปผล
โอกาส อุปสรรค การ
(+)
( - ) วิเคราะห์
1.26 -1.15 0.11
1.11 -1.28 -0.17
0.70 -0.84 -0.14
0.57 -0.62 -0.05
3.64 -3.89 0.25

จากตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนด่านสวีวิทยา มีโอกาส ทีร่ ะดับคะแนน
เฉลี่ย ๓.๖๔ สูงกว่าอุปสรรคซึ่งอยูท่ ี่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.89 มีความแตกต่างกันที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 0.25
เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่าด้านสังคมและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.๒๑ ด้านเทคโน
โลยีมีค่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด 3.18 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่ผปู้ กครองส่งเสริม
การศึกษาบุตร นิยมให้ลูกหลานเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน แต่ด้านเทคโนโลยี เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของ
สถานศึกษาเนื่องจากโรงเรียนขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายใน
องค์การต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ใกล้โรงเรียน

๒๐

สรุปผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)
ประเด็นตัวชี้วัด
1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure = S1 )
2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and
Products = S2 )
3. ด้านบุคลากร (Man = M1)
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน (Money = M2)
5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 )
6. ด้านการบริหารจัดการ ( Management = M4)
รวม

ค่าคะแนน
คะแนนจริง
น้ำหนัก
สรุปผล
คะแนน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน การ
(1)
(+)
(-)
(+)
( - ) วิเคราะห์
0.19 4.26 -3.86 0.81 0.73 0.08
0.21

4.22

-3.90

0.89

-0.82

0.07

0.17
0.13
0.16
0.14
1.00

4.16
4.23
4.00
4.29

-4.17
0.00
-3.80
-3.30

0.71 -0.71
0.55 0.00
0.64 -0.61
0.60 -0.46
4.20 -3.33

0.00
0.55
0.03
0.14
0.87

จากตารางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนด่านสวีวิทยา มีจุดแข็งที่ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.๒๐ สูงกว่าจุดอ่อนซึ่งอยู่ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓.3๓ มีความแตกต่างกันที่ระดับคะแนนเฉลี่ย ๐.87 เมื่อ
พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.29 ส่วนค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ 4.๐๐ สรุปผล
การวิเ คราะห์ได้ว่าด้านการบริหารจัดการ เป็นจุดแข็งที่ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ แต่มีจุดอ่อนคือด้านวัสดุและอุปกรณ์ ครุภัณฑ์มีสภาพเก่า/ชำรุดไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียนรวมทั้ง
สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการศึกษาและการสืบค้น

๒๑

แผนภูมิสรุปการประเมินสถานภาพของโรงเรียนด่านสวีวิทยา

ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของโรงเรียน สถานภาพของโรงเรียนเป็น “ไม่เอื้อ
แต่แข็ง (CASH COW) คือ โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็งแต่ยังขาดการสนับสนุนจากภายนอกเท่าที่ควร
กลยุทธ์ที่นำมาใช้ คือ การพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรียน เพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการให้เจริญ
เติบโตในอนาคต โรงเรียนจึงจำเป็นต้อง เร่งรัดพัฒนา และประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จกั ของชุมชน ประสาน
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียน และดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่อง
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการตามหลัก การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน สนับสนุนการจัดหาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีให้หลากหลายขึ้น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึก ษาของผู้ม ีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึก ษา พัฒนาระบบ
สารสนเทศ กำกับ นิเทศ ติดตาม ตลอดจนการรายงานผล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด

๒๒

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่ มล้ำในสังคมยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่ การพัฒนา ประเทศ สู่ความมัง่ คั่ง และยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทัง้ งานวิจัยและนวัตกรรม ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ยุทธศาสตร์ 5 การจัดการศึกษา เพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผเู้ รียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจั ดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและทักษะในการสือ่ สารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นทีพ่ ิเศษและระดับตำบล
ยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
3.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการให้บริการดีที่สุด

