
การด าเนินงาน  4  กลยุทธ์  16   จุดเน้น 

สู่การบริหารการจัดการศึกษา 
------------------------------- 

มแีนวทางในการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  วธีิการด าเนินงาน 
 4.  การประเมนิ 
 5.  แนวทางการประเมนิ 
 

 

วิสัยทศัน์ 
เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  เชิดชคูณุธรรม  เลิศล ้าวชิาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความเป็นไทย กา้ว

ไกลสูส่ากล 
 
พนัธกิจ 
 จดั สง่เสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน มคีณุภาพ และพฒันาสูม่าตรฐานสากล  
 
กลยุทธ์ 
 1.พฒันาองค์กรให้พร้อมบริการ 
 2.พฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
 3.พฒันาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบติังาน 
 4.พฒันาคณุภาพสูม่าตรฐานสากล 
  

กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 

1 พฒันา
องค์กรให้

พร้อมบริการ 

1.พฒันาภูมิทศัน์ของโรงเรียน  
     การบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีให้
สะอาด รม่ร่ืน สวยงามปลอดภยั มกีจิกรรมดา้นการ
จดัส่ิงแวดลอ้ม เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือตอ่การ
เรียนรู้และการปฏิบติังาน นักเรียนเรียนอยา่งมี
ความสุข และเป็นองค์กรพร้อมให้บริการ 

11 1 เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   

 
 
 

    



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
 2. ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  

     เป็นองค์กรท่ีใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือขา่ยในการบริหารจดัการดา้นเอกสาร 
การติดตอ่ส่ือสาร การตรวจสอบ และรายงานผล
ขอ้มลูระหวา่งสถานศึกษากบัหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
รวมทั้งหนว่ยงานภายในสถานศึกษา เพื่อให้
บุคลากรในหนว่ยงานสามารถปฏิบติังานไดส้ะดวก 
รวดเร็ว ประหยดัเวลา และคา่ใชจ้า่ย อยา่งมคีณุภาพ 
และประสิทธิภาพ 

12 3 เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   

 3.การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
    จดัหา ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีเกีย่วกบัการด าเนินการ
ดา้นการศึกษา การจดัการเรียนการสอน โดย
ด าเนินการดว้ยความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้  ไดส่ื้อ 
วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีมคีณุภาพ ใชใ้นการจดัการศึกษา 
สง่ผลตอ่ครูและนักเรียน 

8 3 เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   

2  พฒันา

คุณภาพ

ผู้ เรียน 

4.การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  
    การบริการการใชข้อ้มลู การศึกษาคน้ควา้ จาก
แหลง่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เชน่ การสืบคน้ขอ้มลู 
การจดัท าขอ้มลู  
 การสร้างแหลง่เรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต โดย
เน้นการใช ้e-Learning ซ่ึงเป็นกระบวนการและ
การใชป้ระโยชน์จากการเรียน การสอนผา่นเวบ็
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เสมอืนห้องเรียน และการ
เรียนรู้ดว้ยเคร่ืองมอืดิจิตอลตา่ง ๆ รวมถึงการเรียน
ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต ระบบ
เครือขา่ย การเรียนดว้ยระบบเสียง ระบบภาพ 
ระบบดาวเทียม ระบบโทรทศัน์ และซีดีรอม 

 
11 

 
 

13 
7 

 
3 
 
 
1 
4 

เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้    
 
เลิศล ้าวชิาการ  
 
กา้วไกลสูส่ากล 

 5.พัฒนากระบวนการคิด  
    การพฒันาการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ
คิด  เป็นการสร้างเสริมใหเ้กดิ การปฏิบตัิงานที่เป็น
ระบบ สร้างสรรค์ และมีคณุภาพเกดิผลดีตอ่การจดัการ
เรียนรู้ที่สง่ผลใหผู้เ้รียน มีทกัษะ กระบวนการคิด ตาม
มาตรฐานคณุภาพการศึกษาอยา่งย ัง่ยืน 
 

 
4 
5 
8 
10 

 
1 – 4 

3 
2 

4 – 5  

เลิศล ้าวชิาการ  



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
 6.  พฒันาการอ่าน  การเขียน  เพ่ือการแสวงหา

ความรู้และสร้างองค์ความรู้  
      การพฒันาผูเ้รียนให้มคีวามสามารถในการ
อา่นออกเขียนได ้  การอา่นคลอ่ง เขียนคลอ่งและ
การอา่นเป็น เขียนเป็น ซ่ึงผูบ้ริหาร ครูผูส้อนทุกคน
ของโรงเรียน รว่มมอืกบัผู ้ปกครองและชมุชน จดั
กจิกรรมสร้างนิสัยรักการอา่น รวมทั้งการแกปั้ญหา 
และพฒันาผูเ้รียนให้อา่นออก เขียนได ้อา่นคลอ่ง 
เขียนคลอ่ง  ดว้ยกจิกรรมท่ีหลากหลายอยา่ง
ตอ่เน่ือง จนผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใช ้
ภาษาไทยอยา่งมปีระสิทธิภาพ อนัน าไปสูก่าร
แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได ้

 
 

3 

 
 

1 – 4  

เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   
 
เลิศล ้าวชิาการ  

 7. ห้องเรียนคุณภาพ   
      เป็นการขบัเคล่ือน การบริหารและการจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School  Best Manannet)    
ตามแนวทางโรงเรียนผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อรองรับการกระจายอ านาจประกอบดว้ย  ดา้นตา่ง ๆ  
ดงัน้ี 

 7.1 ดา้นการน าการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ยครู
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง 

8 1 เลิศล ้าวชิาการ  
 
กา้วไกลสูส่ากล 

 7.2 ดา้นหลกัสูตร  การออกแบบการจดัการเรียนรู้
อิงมาตรฐาน 

10 
5 

1 – 3  
1 – 4  

เลิศล ้าวชิาการ  

 7.3 ดา้นการวจิยัในช ั้นเรียนและการวางแผนพฒันา
ตนเอง ( ID Plan ) 

7 
 

7 – 8  
 

เลิศล ้าวชิาการ  

 7.4 ดา้นการใช ้ ICT 11 
7 
3 

3 
4 
4 

เลิศล ้าวชิาการ  
 
กา้วไกลสูส่ากล 

 7.5 ดา้นระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนสง่ผลให้
โรงเรียนบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพท าให้
เกดิคณุภาพของผูเ้รียนตามมาตรฐาน 

10 
7 

6 
6 

เชิดชคูณุธรรม   

 7.6 ดา้นการสง่เสริมอาชีพอิสระ เพื่อการมรีายได้
ระหวา่งเรียน ( โรงเรียน / อาชีพ ) 

6 
14 

1 – 4  
3 

สืบสานงาน 
พระราชด าริ 
(เศรษฐกจิพอเพียง) 
 



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
 8.ด้านส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพทีด่ี 

 การสง่เสริมให้ผูเ้รียนมสุีขนิสัยดา้นสุขภาพท่ีดี  
มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
หา่งไกลยาเสพติด  เห็นคณุคา่ในตนเอง  มมีนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น  และ 
 มสุีนทรียภาพท่ีดีในการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะ  ดนตรี/ นาฏศิลป์  กฬีา / นันทนาการ ได้
อยา่งมจิีนตนาการ  ตามวถีิชีวติของความเป็นไทย 

1 1 – 5  เลิศล ้าวชิาการ  
 
 
 
 
สืบสานงาน 
พระราชด าริ  
ธ ารงความเป็นไทย  

 9.ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค์ 
 การสง่เสริมให้ผูเ้รียนมคีณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์  เป็นคนดีมคีณุธรรม  ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น  และตระหนัก  รู้คณุคา่ในการรว่ม
อนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย 

2 1 – 4 
 

เชิดชคูณุธรรม   
 
ธ ารงความเป็นไทย 

3  พฒันาครู

และบุคลากร
เพ่ือการ

ปฏบัิติงาน 

10. พฒันาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏบัิติงาน  
              คณุธรรมน าความรู้ การจดัการศึกษา โดย
ยึดหลกั “คณุธรรมน าความรู้” เป็นการจดัการศึกษา
ท่ีมุง่พฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มคีวามรู้ และอยูดี่มี
สุข เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยใชค้ณุธรรมเป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงความ
รว่มมอืกนัของสถาบนัครอบครัว ชมุชน สถาบนั
ศาสนา สถาบนัการศึกษา  
 โดยมุง่เน้นให้โรงเรียนจดักจิกรรม คณุธรรม
น าความรู้ น าหลกัธรรม และหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติ และการ
เรียนรู้สอดแทรกในกลุม่สาระการเรียนรู้ รวมทั้ง
เน้นการปลูกฝังคณุธรรม 8 ประการ คือ ขยนั 
ประหยดั ซ่ือสัตย์ มวีนิัย สุภาพ ความความ
สมานฉันท์ สันติวธีิ รักวถีิ ประชาธิปไตย ให้เป็น
วถีิชีวติของทุกคนในโรงเรียน 
 
 

 
7 
 
 
 
 
 
 
14 

 
8 
 
 
 
 
 
 
3 

เชิดชคูณุธรรม   



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
 11.พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

      โดยการอบรมสัมมนาพฒันาตนเอง เป็นการ
พฒันาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทุกคน จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม ประชมุ สัมมนา 
อยา่งน้อย ไมต่ าวา่ปีละ 20 ช ัว่โมง เพื่อจะไดน้ า
ความรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาการจัดการศึกษาให้มี
ความกา้วหน้า ทั้งงานในหน้าท่ีและการพฒันา
ตนเอง 

7 
8 
10 

7 – 8  
4 

4 – 5  

เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   
 
เลิศล ้าวชิาการ  

 12.พฒันาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    เพื่อความส าเร็จประกวดในโครงการตา่ง ๆ 
สง่เสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คิดคน้แสวงหา จดัท าหรือดดัแปลงข้ึน ทั้งใน
ลกัษณะของกระบวนการ เทคนิควธีิการ หรือส่ือ 
เคร่ืองมอือุปกรณ์ เชน่ แบบฝึกหัดทกัษะตา่ง ๆ 
บทเรียนส าเร็จรูป ชดุการสอน แหลง่เรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการ
แกปั้ญหาหรือพฒันาตามหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
มปีระสิทธิภาพ เกดิประสิทธิผลท่ีมคีณุภาพในการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งท าให้ครูและบุคลากรได้รับ
รางวลัตา่ง ๆ เป็นการสร้างขวญัและก  าลงัใจตอ่ไป 

7 
10 

1 – 8  
4 

เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   
 
เลิศล ้าวชิาการ  

4. การพฒันา

คุณภาพสู่

มาตรฐาน 
สากล 

13.  การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School  

Based Management )   
        การบริหารการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน( S.B.M.)  เป็นกลยุทธ์ในการพฒันาคณุภาพ
การศึกษา  โดยการกระจายอ านาจ  การจดัการ
ศึกษา ให้โรงเรียนมอี านาจอิสระและคลอ่งตวัใน
การตดัสินใจ  การบริหารงานดา้นวชิาการ ดา้นการ
บริหารงานงบประมาณ  ดา้นการบริหารงานบุคคล
และดา้นการบริหารทัว่ไป  ท่ีสอดคลอ้งกบั
คณุลกัษณะ และบริบทท่ีเหมาะสมของโรงเรียน 
โดยการมสีว่นรว่มของช ุมชน และผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้ง  สง่ผลให้การบริหารมปีระสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

8 
9 

1 – 6  
1 – 3  

กา้วไกลสูส่ากล 



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
 14.การพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล World 

Class Standard School   
              เป็นการจดัโรงเรียนในโครงการจดั
หลกัสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมุง่หวงัไวว้า่นักเรียนมี
ศกัยภาพ เป็นพลเมอืงโลก ด าเนินการดงัน้ี  
  14.1โดยการสร้างความตระหนักและชี้แจง
แนวทางพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้แกค่รู 
บุคลากร และผูเ้กีย่วขอ้ง 
  14.2 ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพัฒนา
คณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  14.3 พฒันาครูและบุคลากร เพื่อจดั
ความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อยกระดบั
คณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  14.4 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการเรียนการสอน การวดัผล ประเมนิผล 
ตามแนวทางการพฒันาคณุภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
  14.5 พฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยี
ห้องสมดุและแหลง่เรียนรู้ 
  14.6 แสวงหาภาคีเครือขา่ย และการจดั
กจิกรรมการพฒันากบัโรงเรียน รว่มพฒันา 
(Partner School) และมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งบุคลากรทั้งภายในและตา่งประเทศ 
  14.7 วจิยัและพฒันาหลกัสูตร และรูปแบบ
การสอน 
  14.8 นิเทศ ก  ากบั ติดตามประเมนิผล 
รายงาน ประชาสัมพนัธ์ และเผยแพร ่
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เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้   
เชิดชคูณุธรรม   
เลิศล ้าวชิาการ  
สืบสานงาน
พระราชด าริ  
ธ ารงความเป็นไทย 
กา้วไกลสูส่ากล 



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
 15.การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    

      การรวมตวัของประเทศในภูมภิาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้  เป็นประชาคมอาเซียน สามารถ
เพิ่มอ านาจตอ่รองกบัประชาคมอ่ืน ๆ ในโลกมาก
ข้ึน อนัจะน าไปสูค่วามเป็นหน่ึงเดียวในอาเซียนจึง
สง่ผลให้เกดิความพยายามในการขับเคล่ือนและ
เตรียมการเพื่อกา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนท่ีจะ
เกดิข้ึน ใน ปี พ.ศ. 2558  ในทุกมติิอยา่งเป็น
รูปธรรม และจริงจงัมากข้ึน การศึกษามบีทบาท
ส าคญัในการขบัเคล่ือนและเตรียมความพร้อม เพื่อ
กา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน ให้ทนัตามก  าหนด 
โรงเรียนจึงจ าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งให้จดัการเรียนรู้ 
เกีย่วกบัอาเซียน โดยการน าเร่ืองอาเซียนเขา้มา
บูรณาการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดเ้กดิความตระหนัก อนัจะน าสูห่้องเรียน
และวถีิปฏิบติัในโรงเรียน ฉะนั้นโรงเรียนจะตอ้ง
ผลิตเยาวชนคนรุน่ใหมท่ี่ตอ้งด าเนินชี้วดัในสังคม 
ประชาคมอาเซียน ปี 2558  เพื่อกา้วไปสูสั่งคมมแีต ่
แบง่ปัน  เศรษฐกจิม ัน่คงกา้วไกล  สายสัมพนัธ์
อาเซียนเป็นหน่ึงเดียว 

15 1 – 2  เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้ กา้วไกลสู่
สากล 

 16.  การด ารงคุณภาพอย่างยั่งยืน 
        การด ารงคณุภาพอยา่งยัง่ยืน เป็นการ
สง่เสริม สนับสนุนให้โรงเรียน มกีารจดัระบบ
ประกนัคณุภาพในสถานศึกษาอยา่งตอ่เน่ือง 
สอดคลอ้งกบัความต้องการของท้องถ่ิน แขง่ขนัได้
ในระดบัสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มี
กระบวนการบริหาร และการจดัการเรียนการสอน
ตามปกติของสถานศึกษา มกีารวางแผนกจิกรรม
การประเมนิผลและติดตาม ตรวจสอบคณุภาพท่ี
เป็นระบบสะทอ้นถึงความมีคณุภาพโดย
สถานศึกษารว่มกนัพฒันาปรับปรุงคณุภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มวีตัถุประสงค์
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เป็นองค์กรแหง่การ
เรียนรู้  เชิดช ู
คณุธรรม  เลิศล ้า
วชิาการ สืบสาน
งานพระราชด าริ 
ธ ารงความเป็นไทย 
กา้วไกลสูส่ากล 



กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐาน ตวับง่ชี้  วสัิยทศัน์ 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มคีณุภาพมรีอ่งรอยหลกัสูตร
การเตรียมการรองรับการประเมนิคณุภาพ
การศึกษาจากภายนอกอยา่งชดัเจน เป็นการ
ประเมนิตนเองโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือ
ไดรั้บการตรวจสอบคณุภาพการศึกษาจาก
หนว่ยงานตน้สังกดั 

 
 
 


