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สู่การบริหารการจัดการศึกษา 
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มีแนวทางในการด าเนินงาน  ดังน้ี 
 1.  กรอบแนวคิด 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  วิธีการด าเนินงาน 
 4.  การประเมิน 
 5.  แนวทางการประเมิน 

 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นองค์กรที่พร้อมให้บริการ 

พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 
พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  

พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ล้ าเลิศวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ ธ ารงความ
เป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 
 
พันธกิจ 
 จัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีคุณภาพ และพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์ 
 1.พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
 2.พัฒนาวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ 
 3.พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
 4.พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 

1. พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
    การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย มี

กิจกรรมด้านการจัดส่ิงแวดล้อม เสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และเป็นองค์กรพร้อมให้บริการ 

 
 2. ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  

     เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในการบริหาร
จัดการด้านเอกสาร การติดต่อส่ือสาร การตรวจสอบ และรายงานผลข้อมูลระหว่าง
สถานศึกษากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภายในสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากร
ในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย อย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 
3. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

                  จัดหา ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เก่ียวกับการด าเนินการด้านการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ได้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ที่มีคุณภาพ ใช้ในการจัดการศึกษา ส่งผลต่อครูและนักเรียน 
 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาวิชาการเพื่อการเรยีนรู้ 

4. การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  
   หมายถึง การบริการการใช้ข้อมูล การศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เช่น การสืบค้นข้อมูล การจัดท าข้อมูล การสร้างแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต โดยเน้นการ
ใช้ e-Learning ซ่ึงเป็นกระบวนการและการใช้ประโยชน์จากการเรียน การสอนผ่านเว็บ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เสมือนห้องเรียน และการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิตอลต่าง ๆ รวมถึง
การเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบอินทราเน็ต ระบบเครือข่าย การเรียนด้วยระบบเสียง 
ระบบภาพ ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ และซีดีรอม 

 
 
 



 
5. พัฒนากระบวนการคิด  
   การพัฒนาครูให้มีทกัษะกระบวนการคิด เป็นการสร้างเสริมให้เกิด การปฏิบัติงาน

ที่เป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีคุณภาพเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียน          
มีทักษะ กระบวนการคิด ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน 

 

6. พัฒนาการอ่าน การเขียน พัฒนาการอ่านการเขียน  
    เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้  การอ่านคล่อง 

เขียนคล่องและการอ่านเป็น เขียนเป็น ซ่ึงผู้บริหาร ครูผู้สอนทุกคนของโรงเรียน ร่วมมือ
กับผู้ปกครองและชุมชน จัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งการแก้ปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอย่าง
ต่อเน่ือง จนผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่การ
อ่านเป็น เขียนเป็น 

 
7. ห้องเรียนคุณภาพ   
     เป็นการขับเคล่ือน การบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  

Best Manannet)  ตามแนวทางโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับการกระจาย
อ านาจประกอบด้วย  5  ด้าน คือ 
     7.1 ด้านการน าการเปล่ียนแปลง ประกอบด้วยครูผู้น าการเปล่ียนแปลง 
ผู้บริหารผู้น าการเปล่ียนแปลง 
     7.2 ด้านหลักสูตร  การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 
     7.3 ด้านการวิจัยในช้ันเรียนและการวางแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) 
     7.4 ด้านการใช้  ICT 
     7.5 ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน 
     7.6 ด้านการส่งเสริมอาชีพอิสระ เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียน ( โรงเรียน / 
อาชีพ ) 
 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 
 8. พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน  
             คุณธรรมน าความรู้ การจัดการศึกษา โดยยึดหลัก “คุณธรรมน าความรู้” เป็น
การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงความร่วมมือกัน
ของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนจัด
กิจกรรม คุณธรรมน าความรู้ น าหลักธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และการเรียนรู้สอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ ง
เน้นการปลูกฝังคุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์ มีวินัย สุภาพ ความความ
สมานฉันท์ สันติวิธี รักวิถี ประชาธิปไตย ให้เป็นวิถีชีวิตของทุกคนในโรงเรียน 
 

9. พัฒนาผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   เพ่ือความส าเร็จประกวดในโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา คิดค้นแสวงหา จัดท าหรือดัดแปลงข้ึน ทั้งในลักษณะของกระบวนการ 
เทคนิควิธีการ หรือส่ือ เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น แบบฝึกหัดทักษะต่าง ๆ บทเรียนส าเร็จรูป 
ชุดการสอน แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาตามหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลที่มีคุณภาพใน
การด าเนินงาน พร้อมทั้งท าให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจต่อไป 

 
10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     โดยการอบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนทุกคน จะต้องได้รับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา อย่างน้อย ไม่ต าว่าปี
ละ 20 ช่ัวโมง เพ่ือจะได้น าความรู้ทีไ่ดร้ับมาพัฒนาการจัดการศึกษาให้มคีวามก้าวหน้า ทั้ง
งานในหน้าที่และการพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 



 
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

11.  การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School  Based Management )   
       การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน( S.B.M.)  เป็นกลยุทธ์ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการกระจายอ านาจ  การจัดการศึกษา ให้โรงเรียนมีอ านาจ
อิสระและคล่องตัวในการตัดสินใจ  การบริหารงานดา้นวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ  ด้านการบรหิารงานบุคคลและดา้นการบริหารทั่วไป  ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ และบริบทที่เหมาะสมของโรงเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง  ส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 
 12. การพัฒนาโรงเรยีนสู่มาตรฐานสากล World Class Standard School   
                 เป็นการจัดโรงเรียนในโครงการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพ เป็นพลเมืองโลก ด าเนินการดังน้ี  
  12.1 โดยการสร้างความตระหนักและช้ีแจงแนวทางพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง 
  12.2 ทบทวนปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  12.3 พัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือจัดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  12.4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดผล 
ประเมินผล ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  12.5 พัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
  12.6 แสวงหาภาคีเครือข่าย และการจัดกิจกรรมการพัฒนากับโรงเรียน 
ร่วมพัฒนา (Partner School) ทั้งภายในและต่างประเทศ 
  12.7 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการสอน 
  12.8 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล รายงาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
 
 
 
 



 
13. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    
     การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นประชาคม

อาเซียน สามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองกับประชาคมอ่ืน ๆ ในโลกมากข้ึน อันจะน าไปสู่ความ
เป็นหน่ึงเดียวในอาเซียนจึงส่งผลให้เกิดความพยายามในการขับเคล่ือนและเตรียมการเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่จะเกิดข้ึน ใน ปี พ.ศ. 2558  ในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม 
และจริงจังมากข้ึน การศึกษามีบทบาทส าคญัในการขับเคล่ือนและเตรียมความพร้อม เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ให้ทันตามก าหนด โรงเรียนจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้
จัดการเรียนรู้ เก่ียวกับอาเซียน โดยการน าเรื่องอาเซียนเข้ามาบูรณาการ เพ่ือให้นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เกิดความตระหนัก อันจะน าสู่ห้องเรียนและวิถีปฏิบัติใน
โรงเรียน ฉะน้ันโรงเรียนจะต้องผลิตเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องด าเนินช้ีวัด ในสังคม 
ประชาคมอาเซียน ปี 2558  เพ่ือก้าวไปสู่สังคมมีแต่แบ่งปัน  เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล  
สายสัมพันธ์อาเซียนเป็นหน่ึงเดียว 

 
14. การด ารงคุณภาพอย่างย่ังยืน 

              การด ารงคุณภาพอย่างย่ังยืน เป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน มีการ
จัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน แข่งขันได้ในระดับสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย มีกระบวนการบรหิาร และการ
จัดการเรียนการสอนตามปกตขิองสถานศึกษา มีการวางแผนกิจกรรมการประเมินผลและ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพที่เป็นระบบสะท้อนถึงความมีคุณภาพโดยสถานศึกษาร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีร่องรอยหลักสูตรการ
เตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายนอกอย่างชัดเจน เป็นการ
ประเมินตนเองโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 


