
ส่วนที่ 1 
บริบทการจัดการศึกษา 

 
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 ธันวาคม 2516 
 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ ของ

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับ
ต่อไป” 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้  

 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

 1. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  

 2. ยึดมั่นในศาสนา 

 3. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 

 4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและ ชุมชนของตน 

 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม  

 1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี  

 2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  

 3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  

 4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

     3. มีงานทำ – มีอาชีพ 

 1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ

เยาวชน รักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ  

 2. การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ทำงานเป็น

และมีงานทำในท่ีสุด 

  3. ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตนเอง และครอบครัว  
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 4. เป็นพลเมืองที่ดี 

 1. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  

 2. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่  

เป็นพลเมืองดี  

 3. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่นงานอาสาสมัครงาน 
บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วย ความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170 โทรศัพท์ 053-456494 เว็บไซต์ http://www.sscd.ac.th  
อีเมล suksacd_911@hotmail.co.th เปิดสอนระดับ ประถมศึกษา ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
รวม 30 ห้องเรียน จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.2498 มร.โรเบิร์ต เอมวูลฟ์ ชาวอเมริกันได้เดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย และได้มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่หลังจากได้ศึกษาปัญหาต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับคน
พิการทุพพลภาพแล้ว ได้แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนจากโรงพยาบาลเมคเคน ว่าควรจะตั้งหมู่บ้านขึ้นสำหรับ
พวกเขาเอง มร.เอมวูลฟ์ เสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัว ซื้อที่ดินจำนวน 4 ไร่ จัดตั้งเป็นหมู่บ้าน “ไตรสภาวคาม” 
ขึ้น และได้นำผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จำนวน 12 ครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัย มร.เอมวูลฟ์ได้ดำเนินงานมา
เป็นเวลา 3 ปี จึงได้โอนกิจการให้กับมูลนิธิชีวิตใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบราชชนนี 
ต่อมาได้มีสมาชิกใหม่อพยพเข้ามา อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วเด็กที่เป็นบุตรหลาน
ของสมาชิกใหม่ที่อพยพเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านแห่งนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเด็ก  ๆ ประสบ
ปัญหาการไม่รู้หนังสือทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้จัดสถานที่ให้เด็กได้รับการศึกษาเบื้องต้น โดย
สมาชิกในหมู่บ้านร่วมกันสร้างกระท่อมเล็ก ๆ เป็นที่เรียนหนังสือให้แก่เด็กและได้ว่าจ้างครู 1 คนมาช่วย
สอนหนังสือจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นความจำเป็นที่จะให้มีโรงเรียน เพื่อที่จะให้
เป็นสถานที่อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แก่เด็กจึงได้ขอความร่วมมือจากสมาชิกช่วยกันเสียสละแรงงานและ
จำนวน 10,000 บาท พลตรีเจ้าราชบุตรบริจาคสมทบอีกจำนวน 2,000 บาท ผู้จัดการโรงเลื่อยทวีพรรณ
ให้ไม ้ม ูลค ่า 2,000 บาท และผู ้บร ิจาครายย่อยอีก 1,000 บาท เม ื ่อว ันที ่  4 พฤศจิกายน 2510 
คณะกรรมการและศรัทธาอำเภอเชียงดาวได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินที่วัดอินทรารามได้เงิน 12,000 บาท 
ท่านเจ้าอาวาสได้กรุณามอบเงินจำนวนนี้สมทบทุนสร้างอาคาร รวมเงินที่ได้รับบริจาคสร้างอาคารเรียน
ทั้งสิ้น 27,000 บาท 

 ซึ่งในขณะนั้น โรงเรียนยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 

ถึงชั้น ป.4 มีจำนวนนักเรียน 44 คน ครู 2 คน ซึ่งเป็นเพียงสถานที่รับเลี้ยงและอบรมเด็กเท่านั้น ในปี พ.ศ. 
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2515 มูลนิธิชีวิตฯ ได้แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ อันประเสริฐ ติดตามเรื่องเสนอขออนุญาตต่อทางการ จัดตั้ง

เป็นโรงเรียนราษฏร์ แต่เนื่องจากตราสารการจัดตั้งของมูลนิธิชีวิตใหม่ฯ ไม่ได้กำหนดจุดประสงค์ที่จะ

ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนจึงไม่อาจดำเนินเรื ่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนได้จึงจำเป็นต้องแก้ตราสาร

เสียก่อน 

ในปี พ.ศ.2516 คุณเฉลียว รัตนาพต และคณะได้ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก 

(ตึก) ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน จำนวนเงิน 130,000 บาท เพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

องค์อุปถัมภ์มูลนิธิชีวิตใหม่ฯ เนื่องในวันราชสมภพในวันที่ 21 ตุลาคม 2516  

 ทรงพระราชทานชื ่อ อาคารจันทร์ เคียงศิร ิ อนุสรณ์ และทรงเสด็จเปิดป้ายอาคารเรียน                 

“จันทร์ เคียงศิริ” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2518 

เนื่องจากมูลนิธิฯ มีเงินทุนจำกัดและขาดกำลังบุคลากรซึ่งเป็นอุปสรรคในการดำเนิน งานของโรงเรียน

ให้ดีมีมาตรฐาน จึงได้เสนอเรื่องให้กรมสามัญศึกษารับโอนโรงเรียนหมู่บ้านไตรสภาวคามให้เข้าเป็นโรงเรียน

รัฐบาล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2516 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยรับนักเรียนประเภทไป–กลับ ซึ่งเป็นแบบสหศึกษา ชาย–หญิง ภายในหมู่บ้าน

และพ้ืนที่ใกล้เคียง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

ในปี พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รับนักเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนที่สูง เข้าเรียน

เป็นนักเรียนประจำและในปีต่อมาได้รับอนุมัติเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับนักเรียนจาก

โครงการ หน่วยงาน มูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากมีปัญหาต่าง ๆ  

เช่น ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้ หรือเด็กด้อย

โอกาสทางการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียนที่กรมสามัญศึกษาให้รับไว้เป็นกรณีพิเศษและ

นักเรียนทุนต่าง ๆ เช่น 

1. นักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต 
3. นักเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนที่สูง 
4. นักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
5. นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ 
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นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

 ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง 

ปีงบประมาณ 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมโรงอาหาร แบบ101ล/47 พิเศษ จำนวน 

1 หลัง   

ปีงบประมาณ 2547 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง  

 ปีงบประมาณ 2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอนอนมาตรฐาน 38 จำนวน 1 หลัง ห้องส้วม 

แบบ6/27 จำนวน 1 หลัง และงบปรับปรุงพัฒนา จำนวนเงิน 600,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2550 ได้ร ับงบประมาณจัดซื ้อครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน วงเงิน 

1,440,000 บาท งบปรับปรุงพัฒนา 600,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม แบบ6/27 จำนวน 1 หลัง โรงเรียน

อาบน้ำแบบมาตรฐานนักเรียนหญิง จำนวน 1 หลัง และงบปรับปรุงพัฒนา จำนวนเงิน 200,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2552  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 204/27 จำนวน 1 หลัง บ้านพัก

ครู แบบ207 จำนวน 1 หลัง  

ปีงบประมาณ 2553 ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เป็นงบปรับปรุงพัฒนา  

(สร้างโรงดื่มน้ำสำหรับนักเรียน จำนวน 5 หลัง) และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนพื้นที่ 525 ตาราง

เมตรได้รับงบประมาณจัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ  

การศึกษา จำนวน 20 ชุด และครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมวงเงินทั้งสิ ้น 1,175,360 บาท ได้รับงบประมาณ  

(งบลงทุน) เป็นค่าก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 250/26 จำนวน 1 หลังและบ้านพักภารโรง/32 จำนวน 1 หลัง

รวมเป็นเงิน 827,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย จำนวน 1 หลัง 

เป็นจำนวนเงิน 2,978,000   

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เป็นจำนวนเงิน 

229,000 บาท  ค่าปรับปรุงพัฒนา จำนวนเงิน 700,000 บาท รวมเป็นเงิน 929,000 บาท  
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ปีงบประมาณปี 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 

613,400 บาท ครุภัณฑ์การมีงานทำ จำนวน 11 รายการ รวมเป็นเงิน 470,000 บาท ค่าปรับปรุงพัฒนา

โรงเรียน จำนวน  800,000 บาท ค่าก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 26 หน่วย จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู

แบบแฟลต 12 หน่วย จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 7,938,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน  

1,317,200 บาท ค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอลแบบ FIBA จำนวน 1 สนาม จำนวน 395,000 บาท  

ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน รั้ว ถนน อาคารปิติชา จำนวน 650,000 บาท ก่อสร้างหอนอนมาตรฐานแบบ 

634,800 บาท สอบซื้อราคาครุภัณฑ์ 6 รายการ จำนวน 360,800 บาท 

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นค่างบลงทุน จ้างโดยวิธีพิเศษก่อสร้าง 7 

รายการ  4,317,000 บาท ก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 และปรับปรุงหอนอน จำนวน 2,660,000 บาท สอบ

ราคาซื ้อครุภัณฑ์ 6 รายการ จำนวน 620,600 บาท และนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุน

งบประมาณก่อสร้าง   

อาคารเรียน อาคารประกอบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้บริการการจัด

การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและบริการแก่ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอใช้บริการ  

ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน เป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ คือ  

    1.ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา 1 ชุด จำนวน 81,600 บาท   
    2.อุปกรณ์วิชาพลานภัย 1 ชุด จำนวน 58,600 บาท  
    3.โต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน 1 ชุด จำนวน 7,500  บาท                           
    4.ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 1 ชุด จำนวน 575,000 บาท   
    5.ครุภัณฑ์ประกอบห้องห้องวิทยาศาสตร์ 1 ชุด จำนวน 194,000 บาท   
    6.ครุภัณฑ์พัฒนาคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระระดับประถมศึกษา 1 ชุด จำนวน 65,000 บาท   
    7.ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirito of Asian) 1 ชุด จำนวน 186,200 บาท   
    8.เครื่องทำน้ำเย็นชนิด 3 ก๊อกพร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง จำนวน 16,200 บาท   
    9.ถังต้มน้ำไฟฟ้าร้อนสแตนเลส 1 ใบ จำนวน 18,000 บาท   
    10.อุปกรณ์การเลี้ยงอาหารนักเรียน 1 ชุด จำนวน 9,300 บาท  
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ปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ คือ  
    1.ทาสีอาคารเรียน จำนวน 2,330 ตารางเมตร จำนวน 200,000 บาท   
   2.เรือนเพาะชำ 2 หลัง จำนวน 346,000 บาท  
    3.ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 แห่ง จำนวน 164,700 บาท  
    4.ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน 3 รายการ จำนวน 2,506,400 บาท  
    5.อาคารฝึกงานแบบ 204/27 1 หลัง จำนวน 5,475,300 บาท  
    6.โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1 หลัง จำนวน 2,919,500 บาท  
    7.อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง 3 หลัง จำนวน 1,362,400 บาท   
    8.ส้วมมาตรฐานแบบ 4 ที่ (ส้วมแบบ สปช.603/29) 2 หลัง จำนวน 540,800 บาท   
    9.อาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 46) จำนวน 1 หลัง จำนวน 19,011,200 บาท 

ปีงบประมาณ 2560 หอนอนมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล 
จำนวน 1,110,900 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 ห้องน้ำส้วมนักเรียนชาย หญิง 4 ที่/49 1 หลัง จำนวน 8,151,000 บาท 
อาคารเรียน 108ล/30 1 หลัง ครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการ ครุภัณฑ์การศึกษา 16 รายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 
และครุภัณฑ์โรงงาน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 2,138,700 บาท 

           ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่

ระดับประถม ศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ สภาพชุมชนรอบบริเวณ

โรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนบทอยู่ในหมู่บ้านไตรสภาวคาม ในชุมชนมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา

คริสต์ รองลงมา ศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง รับราชการ และอาชีพส่วนตัว ได้แก่ 

ค้าขาย สานเข่งใส่ผัก อาณาเขต 

บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงเรียน ได้แก่ ทิศเหนือมีโบสถ์ บ้านพักคนชรา สถานีอนามัย ทิศใต้ติดภเูขา  

สวนผลไม้ของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดแม่น้ำปิง ทิศตะวันตกติดกับชุมชนหมู่บ้าน 

 ในพ้ืนที่เขตบริการประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอพร้าว และอำเภอไชยปราการ   
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การจัดการศึกษา  

1. จัดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. รับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่        

ตามจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกำหนดในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต 

3. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้จัดดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้โดยตลอด 

4. การศึกษาสืบเนื่องในอนาคต นักเรียนจะมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ดังนี้ 
- ระดับอาชีวศึกษา 
- หลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น การศึกษานอกโรงเรียน 
- โรงเรียนวิชาทหาร ตำรวจ และอ่ืน ๆ  
- วิทยาลัยพยาบาล 
- สถานศึกษาเอกชน 
- ระดับอุดมศึกษา 

 ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที ่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน ห้องเรียน 30 ห้องเรียน โดยนายนัษฐภัทร์ ไกรงาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  จัดโครงสร้างการบริหารงาน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างาน ร่วมกันบริหาร โดยได้แบ่งสายงานออกเป็น 5 

บวก 1 ฝ่าย ตามความเหมาะสมและสภาพความพร้อมของโรงเรียน ดังนี ้

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รองผูอ้  านวยการฯ 

 

องคก์รท่ีใหก้ารสนบัสนุน

โรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการฯ รองผูอ้  านวยการฯ รองผูอ้  านวยการฯ รองผูอ้  านวยการฯ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

 

 

 

1. งานจัดทำและเสนอขอ 
งบประมาณ         
2. งานจัดสรรงบประมาณ 
3. งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
4. งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. งานบริหารการเงิน 
6. งานบริหารบัญชี 
7.งานตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน 
 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

 

1. งานวางแผน
อัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง 
2. งานสรรหาและการ
บรรจุ แต่งตั้ง 
3. งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.  งานนิเทศภายใน 
5. งานวินัยและการรักษา
วินัย 
6. งานออกจากราชการ 
 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

 

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
3. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการ
เรียน 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน 
9.งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
10. งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้าน
วิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ  
11. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
12. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 

13. งานรับผู้เรียน 

ฝ่ายบริหารงานกิจการ

นกัเรียน 

 

 

 

1.งานดูแลและปกครอง
ผู้เรียน 
2. งานหอพัก 
3. งานอนามัย 
4. งานโภชนาการ 
5. งานแนะแนว 
6. งานส่งเสริมอาชีพ 
7. งานโครงการพิเศษ 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

 

 

 

 

1. งานธุรการ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
3. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
4. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
5. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
7. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
8. งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน สังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
9. งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
10. งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
 

ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

 

 

 

 

1. งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
ท่ัวไป 
2. งานดูแลอาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภค 
3. งานยานพาหนะ 
4. งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
5. งานจัดระบบควบคุมใน  หน่วยงาน 
6.งานรักษาความปลอดภัยและ
บริการสาธารณะ 
7. งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดทิศทางการศึกษา ตราสัญลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในการการพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้  
 
ตราสัญลักษณ์ 

 
 ความหมาย ตราสัญลักษณ์ปะจำโรงเรียน 

เป็นรูปพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ เป็นสัญลักษณ์ในการตั้งทับครั้งสุดท้าย
ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีฉากหลังเป็นรูปดอยหลวงเชียงดาวที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ มีตัวอักษา ศสช. (สีน้ำเงิน สีขาว และสีดง ที่หมายถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์) มีริ้ว
ผ้าสีขาวรองรับไว้ภายในเป็นชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 

สีประจำโรงเรียน 

 สีแดง หมายถึง สีประจำพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีดำริสร้างโรงเรียน และเป็นสีของชาติ เพ่ือปลุกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ 

 สีฟ้า หมายถึง สีของมูลนิธิชีวิติใหม่ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนพื้นทที่สร้างโรงเรียน
จากมูลนิธิชีวิติใหม่ ภายใต้การทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนส่งเสริมสัมมาชีพ 

 
 



13 
 

อัตลักษณ์ 
 มีภาวะผู้นำ มีทักษะอาชีพ เก่งดิจิทัล มีจิตสาธารณะ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ศูนย์ปฏิบัติการเชิงนวัตกรรมสร้างคนดีสู่สังคม 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
2. ประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ประกันมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ประกันประสิทธิภาพการบริหาร 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
             ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะงานอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทักษะการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความเป็นประชาธิปไตย  
รักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น และสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 3  
กลยุทธก์ารพัฒนา 

กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  
 วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้รองรับการขับเคลื่อนทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

มาตรการ :  
1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
2. จัดภูมิทัศน์ให้สวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด :   
1. มีศูนย์การเรียนรู้ให้บริการแก่นักเรียน บุคลากรและชุมชน 
2. มีศูนย์การเรียนรู้ มีการจัดภูมิทัศน์ ที่เอ้ือต่อการเรียนและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภยั 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดสร้างฐานการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมทักษะการเชื่อมโยง นำความรู้มาบูรณาการอย่างยั่งยื่น 
มาตรการ : 1. จัดทำฐานการเรียนรู้ 7 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ฐานการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา 
2. ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
3. ฐานการเรียนรู้สุนทรียศาสตร์และดนตรี 
4. ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา 
5. ฐานการเรียนรู้บ่มเพาะอาชีพ 
6. ฐานการเรียนรู้นิเวศพัฒนา 
7. ฐานการเรียนรู้กอล์ฟ 

      2. จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้รองรับฐานการเรียนรู้ทั้ง 7 ฐาน 
      3. จัดหาสื่อ นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก 
      4. สร้างแบบประเมินผล 

ตัวช้ีวัด :  มีฐานการเรียนรู้ 7 ฐานที่ให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรม      
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถณะ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงสมรรถณะได้อย่างเต็มศักยภาพ และยั่งยืน 
มาตรการ : จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด : ผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรกำหนด  
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างศูนย์อบรม ฝึกวิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน  

วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตรงตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

มาตรการ : ดำเนินการสร้างศูนย์อบรมเพ่ือเป็นแหล่งบ่มเพาะสมรรถณะ 
ตัวช้ีวัด :  ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการฝึกอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 ให้บริการแก่ชุมชนในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ (Community Learning Center) 
มาตรการ : เป็นศูนย์กลางการอบรมด้านอาชีพ ให้บริการแก่ชุมชนและผู้สนใจ 
ตัวช้ีวัด :  สามารถให้บริการ แก่ชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนที่สนใจ 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมครูและบุคลากร มีทักษะด้านอาชีพ  
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้กับครูในการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน 
มาตรการ : ให้การส่งเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด : ครูมีความรู้ความสามารถ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้มีศักยภาพ   

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ โดยใช้งานวิจัยเป็นฐานการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้อย่างยั่งยืน 
มาตรการ : นำวิจัยมาพัฒนาเพ่ือให้มีความก้าวหน้าและมีศักยภาพในการให้บริการแก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด :  มีศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และสามารถให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหรือหา

ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้หลากหลาย 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
การนำกลยุทธ์ไปสู ่การปฏิบัติเกี ่ยวข้องกับหลายภาคส่วน องค์กรและบุคคลหลากหลาย 

จำเป็นต้องสร้างปัจจัยแห่งความสำเร็จ กลไลบริหารแผน การติดตามและประเมินผลแผนอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 
การนำแผนกลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 - 2562) และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม 
และได้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จากนั้นจึง
กำหนดโครงการ/กิจกรรมและ มอบหมายผู้รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์กระบวนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ 
เพื่อกำหนดรายละเอียดและ วงเงินที่จะใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม การนำแผนกลยุทธ์พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ระยะ 3 ปี สู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะเป็น
ความสามารถที่จะผลักดันการทำงานสำคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั ้งเป้าหมายไว้  
การดำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน แนวคิด 
ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงาน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทำให้ หน่วยงาน 
บุคลากร ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการนั้น และพร้อมที่น ำแนวทางนั้นไป
ดำเนินการได้อย่างเหมาสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึง จำเป็นต้องมีการ
ระดมกำลังแสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้  เกิดขึ้น เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขปด้งนี้  

1. ผู ้บร ิหารการศึกษาต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างมี  
ประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ  

2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำแผนกลยุทธ์
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 - 2562) และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี และดำเนินการตามแผน มีการกำกับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้  
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3. เร่งรัดดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครูและบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องได้ทราบ และมีส่วนร่วมตลอดจนให้การ  
สนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การนำสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่น 
ต่อเนื่อง  

4. มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และเกิด 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

5. วางแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งลดขั้นตอนที่ ซ้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการได้ ตรงกับ 
ความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

7. พัฒนาระบบการกำกับติดตาม และการประเมินผล ที่มุ ่งการประเมินเพื่อการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ 
ระยะเวลาในการประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การติดตามและประเมินผล  

หลังจากที ่บ ุคลากรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ ์นี้  
แล้ว จำเป็นต้องมีการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  
ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดในเวลาที ่กำหนดไว้หรือไม่ โดยการติดตามประเมินผล  
จะพิจารณาจากนโยบายหลัก 4 ด้าน 2 เงื่อนไข สรุปได้ดังนี้  

1. นโยบายหลัก 4 ด้าน  
1.1 การส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งหวังให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ชุมชน 

ผู้ปกครองและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มุ่งส่งเสริม  วัฒนธรรมที่ดีงาม
ในสถานศึกษา ชุมชนและบ้านนักเรียน  

1.2 การพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ เป็นมืออาชีพ เพื่อสนองความต้องการของสังคมทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพตามเกณฑ์ และสามารถ 
ปลูกฝังคุณลักษณะที ่พึงประสงค์แก่ผู ้เร ียน และให้บุคลกรทุกคนได้ร ับการพัฒนาความสามารถ  
อย่างต่อเนื่องโดยสามารถดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
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1.3 การดำรงชีพอย่างมีความสุข มีทักษะในการเรียนรู ้ด ้านวิชาการและวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องรับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกในความเป็นไทย รักในอาชีพในชุมชนของตน รู้จักดำรงชีวิต
อย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด  

1.4 การพัฒนาศักยภาพ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและคล่องตัวในการบริหาร 
จัดการ เพื่อให้สามารถสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและพัฒนาคุณภาพ  
อย่างมาตรฐาน  

2. เงื่อนไข  
2.1 เงื่อนไขการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร  

ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี  
คุณภาพและมีศักยภาพ  

2.2 เงื่อนไขการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยการ
ประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าว ๆ ดังนี้  

1. สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง  
3. มีการปรับปรุงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  
4. สร ้างมาตรการเร ่งร ัด หากมีโครงการที่ ดำเน ินการช ้ากว ่าที ่กำหนด  

และตรวจสอบ คุณภาพอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ คือ ปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กร 

มีปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ เป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว มีดังนี ้ 

1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม 
และกระจายอำนาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริมบรรยากาศเป็นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศ 
การทำงาน  

2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้  
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ  
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3. ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานอย่าง 
ต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการ  
จัดสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงกลยุทธ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ  
การเรียนรู้  

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา  
5. หลักสูตรของโรงเรียน มีลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรยีนรู้  

อย่างหลากหลาย  
6. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผู ้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น จากการกำหนดแนวทางการพัฒนา ตามกลยุทธ์ทั้ง 7 กลยุทธ์ ต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปี 
ดำเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล สามารถเลือกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริบทสภาพสังคม ข้อมูลและจุดเน้น  
แต ่ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดัน
ที ่สำคัญ มีเครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักที ่จะช่วยให้เกิดกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง ยั ่งยืน  
เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่สร้างโอกาสการเรียนแก่ทุกคนอย่างมีคุณภาพ  
เท่าเทียมกัน และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต 
แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
 เพื่อให้แผนกลยุทธ์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที ่กำหนด ควรมีการสร้างเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตามวัดแล ะ
ประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
ร่างและจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. การจัดให้มีกลไกการประสานแผนงาน การกำหนดบุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบการ
ดำเนินงานในแต่ละโครงการและกิจกรรม 

3. การสร้างหรือทบทวนความรู ้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานตามแผน 

4. การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่างง่ายๆของ
แผน ตลอดทั้งภาพแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน 

5. การจัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรม  
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6. โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภาพที่มีอยู่
แล้วจริงมีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ 

7. มีการปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องรายปีเสมอ 

8. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งส่วนของผู้บริหารและคณะครูตามที่
กำหนดไว้ในแผน 

9. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผน 
10. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลงในการ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรสถาบันอ่ืน ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน 

11. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
  11.1 ติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด อันจะนำไปสู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มี
ความเหมาะสมต่อไป 
  11.2 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการตามแผน ประเมินโครงการเมื่อ
สิ้นสุดการดำเนินโครงการ 
  11.3 รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามแบบรายงานของโรงเรียน 

 


