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สวนที่ 5 
โครงการ/งบประมาณ 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศ ติดตามฯ 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร
และหนาที่พลเมืองผานกระบวนการ Active 
Learning 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. ขับเคลื่อนคานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

4. โรงเรียนคุณธรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศ ตดิตามฯ 
5. โรงเรียนวิถีพุทธ 40,000 40,000 40,000 40,000 นิเทศ ติดตามฯ 
              รวม 5 โครงการ      งบประมาณ  210,000 210,000 210,000 210,000  

 
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. การขับเคลื่อนหลักสูตรการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 

80,000 80,000 80,000 80,000 นิเทศ ติดตามฯ 

2. การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 70,000 70,000 70,000 70,000 นิเทศ ติดตามฯ 

4. รูเขา รูเรา กาวสูอาเซียน 60,000 60,000 60,000 60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

5. พัฒนาคุณภาพการอานการเขียน เด็กเลย 3 
อานออกเขียนได 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามฯ 

6. สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

7. ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปการศึกษา 2561 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามฯ 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพกลุมโรงเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

360,000 360,000 360,000 360,000 นิเทศ ติดตามฯ 

9.พัฒนาคุณภาพผูเรียนสู Thailoei 4.0 และ 
Thailand 4.0 

200,000 200,000 200,000 200,000 นิเทศ ติดตามฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ กลุมท่ี

รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 
10. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 80,000 80,000 80,000 80,000 นิเทศ ติดตามฯ 

11. มหกรรมวิชาการ 2561 900,000 900,000 900,000 900,000 นิเทศ ติดตามฯ 

12. พัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะ
แนวในสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

13. เตรียมความพรอมผูเรียนสูการประเมิน
ระดับนานาชาติ (PISA) ป 2018 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

14. ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
โรงเรียนนํารอง รุน 1 รุน 2 

50,000 50,000 50,000 50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

15. พัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศ ติดตามฯ 

16. การพัฒนาวิจัยนวัตกรรมการเรียนรูและ
การจัดการศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศ ติดตามฯ 

         รวม 16 โครงการ         งบประมาณ 2,260,000 2,260,000 2,260,000 2,260,000  
 

 
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. ประชุมชี้แจงการใชงานระบบ TEPE 
Online 

50,000 50,000 50,000 50,000 บริหารงานบุคคล 

2. อบรมการยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e-filing) 

20,000 20,000 20,000 20,000 บริหารงานการเงนิ 

3. พัฒนาครูเพ่ือการสรางและผลิตสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

60,000 60,000 60,000 60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

4. เสริมสรางความรูความเขาใจดาน
กฎหมาย การเงิน บัญชีและพัสด ุ

150,000 150,000 150,000 150,000 พัฒนาครูฯ 

5. ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

100,000 100,000 100,000 100,000 นิเทศ ติดตามฯ 

6. สงเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

260,000 260,000 260,000 260,000 พัฒนาครูฯ 

          รวม 6 โครงการ        งบประมาณ  640,000  640,000  640,000  640,000  
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ยทุธศาสตรที่ 4  ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาศักยภาพระบบสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 

60,000 60,000 60,000 60,000 สงเสริมฯ 

2. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษา 

 60,000  60,000  60,000  60,000 นิเทศ ติดตามฯ 

          รวม 2 โครงการ        งบประมาณ 120,000 120,000 120,000 120,000  

 
ยุทธศาสตรที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. เด็กไทยมีวินัย ไรขยะ 30,000 30,000 30,000 30,000 สงเสริมฯ 

2. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 40,000  40,000  40,000  40,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. จัดการศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 50,000  50,000  50,000  50,000 นิเทศ ติดตามฯ 

            รวม 3 โครงการ      งบประมาณ 120,000 120,000 120,000 120,000  
 

 
ยุทธศาสตรที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ปที่ดําเนินการ/ประมาณการงบประมาณ 

กลุมท่ีรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 100,000 100,000 100,000 100,000 สงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

2. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 30,000 30,000 30,000 30,000 นิเทศ ติดตามฯ 

3. ยกยองเชิดชูเกียรติของขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาครูฯ 

           รวม 3 โครงการ      งบประมาณ 150,000 150,000 150,000 150,000  
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สวนที่ 6 
การบริหารแผนสูการปฏิบัต ิ

 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนดไวใน มาตรา 33 วา 
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เฉพาะที่เปนโรงเรียน มีฐานะเปน “นิติบุคคล” การบัญญัติใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลดังกลาว เปนการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา  ซึ่งเปนไปตามแนวคิดหลักของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management : SBM)  จะทําใหสถานศึกษามีอํานาจ  ความคลองตัว  และมี
อิสระในการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) รวมกันวางแผน
และดําเนินการ  เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง และชุมชนใหมากที่สุด อันจะเปนการสราง
รากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา  ใหสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน    
      ทั้งนี้  ในการบริหารจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 - 2562 ใหบรรลุผล
สําเร็จอยางมีประสิทธิภาพโรงเรียนตองบริหารจัดการภายใตองคประกอบสําคัญ  ไดแก 1) หลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  2) กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3) กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
4) บทบาทของหุนสวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ 5) ปจจัยที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบ ดังนี้ 
 

   1. หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 

  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนลักษณะการบริหารจัดการศึกษาที่มุงใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง 
ภายใตหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การกระจายอํานาจ (Decentralization)  2) การบริหารจัดการตนเอง 
(Self-Management)  3) การมีสวนรวม (Participation)  และ 4) การบริหารจัดการที่ดี  (Good Governance) 
โดยมีรายละเอียดของหลักการแตละดาน ดังนี ้
 

              1. การกระจายอํานาจ 
     ในการดําเนินงานตามหลักการการกระจายอํานาจนั้น โรงเรียนตองสามารถบริหารจัดการศึกษา ดานการ
บริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ไดอยางอิสระ และคลองตัว  
 2.  การบริหารจัดการตนเอง 
 ในการดําเนินงานตามหลักการบริหารจัดการตนเองนั้น โรงเรียนตองมีอํานาจในการบริหารจัดการดวย
ตนเองในดานการบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ  และการบริหารงานท่ัวไป ไดอยาง
คลองตัว ยืดหยุนและมีอิสระในการคดิและตัดสินใจในการดําเนินงานดานตางๆ  
 

 3.  การมีสวนรวม 
 ในการดําเนินงานตามหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมุงเนนไป

ทีก่ารเปดโอกาสใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และประชาชน ซึ่งเปนผูมี
สวนไดเสียในชุมชน ไดมีสวนรวมในการบริหาร การตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา อันจะทําใหเกิดความรูสึกเปน
เจาของ เต็มใจและยินดีรวมรับผิดชอบในการจัดการศกึษามากขึ้น  
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 4.  การบริหารจัดการที่ดี       
 ในการดําเนินงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดีนั้น เปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส เปนธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถวงดุล  เกิดความคุมคาในการบริหาร
จัดการ  เพ่ือสงเสริมคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

 
  2. กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 การนําแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสู การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และใหบรรลุ
จุดหมายอยางมีคุณภาพ  ตองอาศัยกระบวนการทางการบริหารอันเปนวงจรการเรียนรูอยางตอเนื่อง 4 ประการ คือ  
การวางแผนพัฒนา (Develop Planning : DP)  การจัดองคการและอํานวยการ (Organizing and Directing : OD)  
การประกันคุณภาพการดําเนินงาน (Quality Assurance : QA) และการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
(Learning and Quality Development :L/QD)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
 

     1. การวางแผนพัฒนา 
    การวางแผนพัฒนาเปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร  โดยกําหนด

เปาหมายหรือสภาพการณในอนาคตที่ตองการ  และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานขอมูลสภาพแวดลอมที่รอบดานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน จึงมีแนวทางในการวางแผนพัฒนา ดังนี ้

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แกครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียนและชุมชน เพ่ือสรางความตระหนักและใหความรู ความเขาใจในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2.  ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานชัดเจน 
3.  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการดําเนินงาน  
4. ศึกษาบริบทและวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียน (SWOT)  ประเมินตนเอง และประเมินความ

พรอมในการดาํเนินงาน 
5. กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
6. กําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7. กําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8. จัดทําแผนกลยุทธ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการบริหารงบประมาณ และแผนการติดตาม/

ประเมินผล โดยการมีสวนรวมจากทุกฝายอยางแทจริง 
      

 2. การจัดองคการและอํานวยการ 
       การจัดองคการและอํานวยการเปนการดําเนินงานตามกลยุทธตามทางเลือกที่ไดกําหนดไวในข้ันตอนการ
วางแผน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดอยางเปนรูปธรรม  โดยตองมีการปฏิบัติอยางเปนระบบและมีความ
ตอเนื่อง  จึงมีแนวทางในการจัดองคกรและอํานวยการ ดังนี ้

1. จัดโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมสําหรับการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
2. มีคําสั่งมอบอํานาจในการบริหารงานดานตางๆ แกครูและบุคลากรอยางชัดเจน 
3. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือใหครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดดวย

ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ  
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4. สงเสริมการเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู และจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ 

5. กําหนดกลไกการประสานงาน การกํากับ ติดตาม และประเมินผล ที่เปนระบบ  
6. จัดระบบการติดตอสื่อสารแบบเปดที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ประชาสัมพันธการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง และรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่เก่ียวของ 
 

  ทั้งนี้ ตองสงเสริมใหครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัด
การศึกษาอยางแทจริง  โดยผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนําที่เก้ือหนุนและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ในการสงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาทีมงานใหสามารถรวมกันปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายของ
โรงเรียน    
 

3. การประกันคุณภาพการดําเนินงาน   
      การประกันคุณภาพการดําเนินงาน เปนกระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ

ดําเนินงานวาเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวหรือไม เพียงใด  มีปญหาอะไรเกิดขึ้น จําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไขใน
ขั้นตอนใด  เพ่ือจะไดมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาที่กําหนด จึงมีแนวทางการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

1. กําหนดมาตรฐานคุณภาพ เปาหมาย หรือขอตกลงในการดําเนินงาน 
2. จัดระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
3. พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานสูมาตรฐานท่ีกําหนด 
4. กํากับ ติดตาม และชวยเหลือการดําเนินงานตามแผนทุกระยะอยางตอเนื่อง 
5. จัดทําเครื่องมือในการประเมินผลการดําเนินงานที่เหมาะสม 
6. ประเมินผลการดําเนินงานที่เปนระบบโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
7. ประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและผูที่เกี่ยวของตอการจัดการศึกษา 

  
4.  การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 

       การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานเปนกระบวนการในการปรับปรุงแกไขสวนท่ีมีปญหา หรือ
พัฒนาสิ่งท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้นไปอีก และหาแนวทางการดําเนินการใหมที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการในปตอไป  
จึงมีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี ้

1. วิเคราะหผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
2. แลกเปลี่ยน/เรียนรูระหวางปฏิบัติงาน พัฒนา และปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
3. ปรับแผนการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
5. เผยแพรผลงานดีเดน (Best Practices) ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
 

 ทั้งนี้ โรงเรียนตองจัดใหมีขอมูลสารสนเทศที่เปนผลยอนกลับในการดําเนินงาน ใชกระบวนการแกปญหาใน
การดําเนินงานอยางเปนระบบ และสงเสริมการคดินอกกรอบ (Think out of Box) เพ่ือหาวิธีการใหมๆ ในการทํางาน 
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  3. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางการดําเนินงานที่เกิดจากการตัดสินใจวางแผนคิดคนหา
ทางเลือกหรือวิธีการที่เหมาะสมอยางเปนระบบ  ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีทิศทางและเปนรูปธรรม  อันจะนําไปสูความสําเร็จของโรงเรียนในอนาคตตอไป   
      การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีกลยุทธหรือ แนวทางการ
ดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี ้ 

1. สรางความตระหนักและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  โดยการประชุมชี้แจงและทําความเขาใจใน
เปาหมายและผลสําเร็จของงานที่ตรงกัน  ในอันที่จะสรางความตระหนัก ความรูและความเขาใจในหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน แกครูและบุคลากรทางการศกึษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน   

2. จัดระบบและโครงสรางการบริหารงานใหคลองตัว สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
โรงเรียนและชุมชน  โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะกรรมการที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและถวงดุล  
เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส และตรวจสอบได 

3. วางแผนกลยุทธหรือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ โดยการมีสวนรวมจากทุกฝาย  
ไดแก  กําหนดนโยบาย เปาหมาย วิสัยทัศนและจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม  
ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน 

4. พัฒนาบุคลากรและทีมงาน  โดยการพัฒนาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และเปนมืออาชีพ  
สงเสริมการทํางานเปนทีม เสริมสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู จัดการความรูเพ่ือนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ให
เปนบุคคลแหงการเรียนรู ในอันที่จะสงผลใหโรงเรียนกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู และนําไปสูคุณภาพการศึกษา
ตอไป   

5. พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบแบบองครวม (Whole School Approach) สงเสริมการบริหาร
แบบมีสวนรวม ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่เอ้ือตอการพัฒนา โดย
มุงเนนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปการเรียนรู และการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การเรียนรู 

6. กํากับ ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการดําเนินงานที่เปนระบบ ชัดเจนและตอเนื่อง 
7. ประชาสัมพันธกิจกรรมและผลการดําเนินงานของโรงเรียน  ตลอดจนการสื่อสารเพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจและการยอมรับจากบุคคลและหนวยงานที่เก่ียวของ 
  

     ท้ังนี้ ในการดําเนินงานตามกลยุทธดังกลาวขางตนจะอยูภายใตหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. กระจายอํานาจการตัดสินใจและการบริหารจัดการ  แกครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางอิสระและคลองตัว 
2. สงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation Management) โดยการสงเสริมใหครูและ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการศึกษา ระดมความคิดเห็นและการปรึกษาหารือจากผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนการสรางเครือขายทาง
การศกึษา เชน เครือขายผูปกครอง  เครือขายชุมชน เครือขายศิษยเกา เปนตน  ทั้งนี้ เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีความรูสึก
เปนเจาของโรงเรียน โดยผูมีสวนไดเสียถือวาเปนหุนสวนในการบริหารจัดการศึกษา 

3. ผูบริหารโรงเรียนตองใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  ภาวะผูนําทางวิชาการ และภาวะผูนําแบบ
เก้ือหนุน  โดยการบริหารที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์และคํานึงถึงคณุภาพผูเรียนเปนสําคัญ  
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   เง่ือนไขความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       
 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2561 - 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ใหบรรลุผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขในการพัฒนา ดังนี ้

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะตองมีตระหนัก มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

2. โรงเรียนตองกระจายอํานาจการบริหารงานแกครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชน ไดมี
สวนรวมในการวางแผน ปฏิบัติและตัดสินใจอยางแทจริง 

3.  โรงเรียนตองบริหารจัดการตนเองใหมีความคลองตัว ยืดหยุน มีอิสระในการวางแผน ปฏิบัติ พัฒนาและ
แกปญหาไดดวยตนเองอยางเปนระบบ 

4. โรงเรียนตองสงเสริมใหผูที่มีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยางแทจริง โดยให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางเต็มท่ี และสงเสริมใหชุมชนเห็น
ความสําคัญและเกิดความตระหนักรวมกันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

5. โรงเรียนตองมีการบริหารจัดการที่ดี บริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย มีความโปรงใส 
เปนธรรม มีระบบในการตรวจสอบและถวงดุล  เกิดความคุมคาในการบริหารจัดการ  เพื่อสงเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 

6. การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตองคํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ โดยสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเต็มความสามารถ และใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

7. โรงเรียนตองสรางความเชื่อถือศรัทธาจากผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

8. โรงเรียนตองมีระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานและ
สรางความเขาใจที่ตรงกัน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


