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านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนา  

ยกระดับโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล   

โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายชินภัทร 

ภูมิร ัตน) ได้มอบนโยบายแก่โรงเรียนในโครงการและผู ้มีส่วน

เกี่ยวข้องพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านการประชุมทางไกล (Tele Conference)   

พร้อมกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะทำงานได้จัดทำ  

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื ่อสื ่อสารและสร้าง  

ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นให้รับทราบ

แล้วนั้น และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการนำแนวทางไปสู่การปฏิบัติ  

อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำเอกสาร “คู่มือแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล” ข ึ ้นจำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย   

การขับเคลื่อนกลยุทธ์ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน   

และการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ขอขอบค ุณสำน ักบร ิหารงานการม ั ธยมศ ึกษาตอนปลาย   

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

และคณะทำงาน ที่ได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานชุดนี้ขึ ้น เพื ่อประโยชน์  

ในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

สากลต่อไป  

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คำนำ

สํ







ศตวรรษของพระราชปณิธาน



ทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา



เตรียมการจัดทำแผนกลยุทธ์



การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์



การจัดวางทิศทางของโรงเรียน



การกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน



การทบทวนกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการนำไปใช้

สารบัญ

เรื่องคู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์
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ศตวรรษ
ของพระราชปณิธาน1

 

 “บัดนี้การติดต่อกันระหว่างประเทศทั่วโลกมีมากขึ้นแล้ว 

ทางทะเลก็มีเร ือกลไฟ ทางบกก็มีรถไฟ ความต้องการ  

แลกเปลี่ยนสินค้ากระทำให้นานาประเทศคบหาสมาคมกัน 

อันเปนเหตุให้ความรู้ทั ้งฝ่ายวิชาและฝ่ายศิลปการทำด้วย

ฝีมือต้องหันเหียนไปหาที ่ถูกที ่ด ี และที ่ได้ประโยชน์ยิ ่ง   

วิชาหรือศิลปใดก็แพ้เสื่อมไป หรือต้องเปลี่ยนแปลงไปให้สู้กันได้ 

ในประเภทเดียวกัน 

 อันความยิ่งหย่อนเป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ ในส่วนศิลปวิชาการ  

ทั้งปวงนี้ เมื่อครั้งการไปมาระหว่างนานาประเทศยังไม่ติดต่อ

ถึงกันได้สะดวก ความยิ่งและหย่อนเป็นลุ่ม ๆ ดอน ๆ นี้ ก็อาจมี  

อาจเปนอยู่ได้ในที่ต่าง ๆ กัน แต่ครั้นความติดต่อกันได้มาถึง

เข้าแล้วในสมัยนี้ ความรู ้ศิลปวิชาการทั้งปวง จำต้องหัน

เข้าหาความสม่ำเสมอเปนลำดับไปทุกที่ 

 เพราะเหตุสมัยและความเปนไปของประเทศบ้านเมือง 

ได้เปลี ่ยนมาฉะนี ้ จ ึงจำเป็นต้องคิดบำรุงศิลปวิชาการ  

ทั้งปวงของเราให้เจริญขึ้น ป้องกันไม่ให้เสื่อมทรามลงไปด้วย

อำนาจที่ต้องแข่งขันกับเขาอื่น ความทนุบำรุงและป้องกัน  

เช่นนี ้ ก็ได้แต่ร ีบจัดการฝึกหัดสั ่งสอนกันให้เกิดความรู ้   

และความสามารถยิ่งยวดขึ้น”* 
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  ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง การเล่าเรียน  

ของประเทศสยาม 

  กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ (เอกสารรัชกาลที่ ๕ 

แฟ้ม ศ.๒/๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*ร่างประกาศฉบับนี ้ไม่ได้มีการประกาศใช้ เพราะต่อมา  

ในเดือนตุลาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคตในวันที ่ ๒๓ ตุลาคม 

๒๔๕๓ 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล
สร้างคนไทยรุ่นใหม่
ให้เป็นคนดีของสังคมโลก

ปณิธาน

สร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การบริหารคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล

ความมุ่งมั่น
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1พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

 

 

ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 

 

ยกระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
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ความคาดหวัง
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เป็นเลิศวิชาการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-ClassStandardSchool)

ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก

สื่อสารสองภาษา

ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์

ล้ำหน้า
ทางความคิด

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก

WorldCitizen

หลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนเทียบเคียง

มาตรฐานสากล
World-ClassStandard

CurriculumandInstruction

การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ

QualitySystem
Management
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ศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นพลโลก

ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(AcademicExcelence)

มีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการ โดยมี  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี 

มีความสามารถ ความถนัด เฉพาะทางที่โดดเด่น 

มีผลการเรียนเป็นที่ยอมรับ สามารถถ่ายโอนกับ

สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ของนานาชาติได้ 

ม ีอ ัตราการศ ึกษาต ่อในระด ับสูงถ ึงระด ับ

อุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มีความสามารถในการเรียนรู ้ รู ้จ ักแหล่งและ  

วิธีการแสวงหาความรู้ มีทักษะด้านข้อมูลที่จะ

ทำให้สามารถวิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์   

และใช้ข้อมูล สารสนเทศ สามารถใช้ ICT เพื่อ  

การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ความสามารถในการสื่อสาร

สามารถใช ้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ  

ภาษาต่างประเทศที่สองในการฟัง พูด อ่าน เขียน  

และการสื่อสารอื่น ๆ ได้ดี 

●

●

●

●

●

●

1
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มีทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถ

สื ่อความหมายแลกเปลี ่ยนข้อมูล ความคิด   

ผ่านสื่อ เครื ่องมือ และวิธีการสื ่อสารที่ใช้อยู ่  

ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิผล 

ความสามารถในการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์

มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี ่ยง 

สามารถใช้ความคิดระดับสูง ม ีเหตุผลและ

วางแผนจัดการสู่เป้าหมายได้ 

ม ีความสามารถประดิษฐ์ ค ิดค้น ออกแบบ 

สร้างสรรค์ สื่อสาร เผยแพร่ด้วยวิธีการ เครื่องมือ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

เป็นพลโลกที่มีสุขภาวะและร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก

มีความเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ  

ผู้อื่น 

มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน 

(Human Right) 

ม ีความรู ้ ความเข ้าใจยอมรับและตระหนัก  

ในความหลากหลายทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สังคม 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั ้ง

ความหลากหลายทางช ีวภาพ ตลอดจน   

ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม (Diversity) 

●

●

●

●

●

●

3
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ความสำนึก ตระหนักในความสำคัญของความ

เสมอภาคและความยุติธรรมในสังคม มีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมและ

ความเป็นธรรมในสังคม (Social Justice) 

มีความรู้ ความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 

ม ีข ันต ิต ่อความแตกต่างข ัดแย้ง สามารถ  

เจรจาต่อรอง เชื ่อมประสาน เพื ่อลดปัญญา  

หร ือคลายปมขัดแย้ง โดยปราศจากการใช ้  

ความรุนแรง (Conflict Resolution) 

มีความเข้าใจตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยง

ระหว่างกันของผู้คน ถิ่นฐานเศรษฐกิจ ธรรมชาติ

สิ ่งแวดล้อมที ่ต ้องพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน 

เข้าใจสภาวการณ์ในระดับโลก สามารถเรียนรู้  

ที่จะจัดการกับความซับซ้อนได้ (Interdependence) 

ม ีความสามารถในการประเมินค่าเก ี ่ยวก ับ

ประเด็นสำคัญระดับโลก และผลที่กระทบต่อ

เจตคติและค่านิยมของผู ้คนที ่เกี ่ยวข้อง โดย  

คำนึงถึงความสำคัญและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน 

(Values & Perceptions) 

มีความรู้ ความเข้าใจ หรือความจำเป็นในการ

จรรโลง รักษาและพัฒนาคุณภาพชีว ิต โดย  

ปราศจากการทำลายโลกใบนี้ เพื่อความอยู่รอด

ของชีวิตในรุ ่นต่อไป โดยคำนึงถึงการพัฒนา

อย่างยั่งยืน (Sistainable Development) 

●

●

●

●

●
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มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการ 

และสถาบัน จำเป็นต้องมีบทบาทเกี ่ยวข้อง  

ในฐานะสมาชิกของสังคมทั ้งในระดับท้องถิ ่น 

ประเทศ และระดับโลก มีบทบาทและมีส่วนร่วม

รับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคมที่คำนึงถึง  

สิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ประชาธิปไตย 

 

●
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ทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการบ่มเพาะพลเมืองโลกในศตวรรษที่21

(CurriculumDevelopmentforFutureGlobalCitizen)

ทักษะพื้นฐาน
CoreSkills

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน
PersonalLearning&DevelopmentSkills



ทักษะพลเมือง/
ความรับผิดชอบต่อสังคม

CitizenshipSkills

ทักษะการทำงาน
EmployabilitySkills

 
ทักษะพื้นฐาน(CoreSkills)
● การสื่อสาร 
● การดำเนินงาน 
● การใช้ ICT 
● การแก้ปัญหา 
● การทำงานกับผู้อื่น 
 
 
ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบต่อสังคม
(CitizenshipSkills)
● มีส่วนร่วมกับกิจกรรมชุมชน/สังคม 
● เคารพความหลากหลาย 
● เห็นบทบาท/มีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดความเท่าเทียม 
 ความยุติธรรมในสังคม 
● ศึกษา/เห็นปัญหาสังคม และลงมือทำเพื่อนำไปสู่ 
 การเปลี่ยนแปลง 
● เข้าใจว่าสิทธิมาพร้อมความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามนั้น 
● มีขันติต่อความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตน
(PersonalLearning&DevelopmentSkills)
● เห็นคุณค่า & เชื่อมั่นในตนเอง 
● ตระหนักรู้ในตน และรู้จักตนเอง 
● ทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ 
● จัดการ/ควบคุมตนเองได้ 
● คิด/วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 
ทักษะการทำงาน(EmployabilitySkills)
● วางแผนงาน/กิจกรรมได้ 
● มีทักษะการจัดการตนเองและผู้อื่น 
● ตรงเวลา มีวินัย ทำงานด้วยตนเองได้ 
● จัดลำดับความสำคัญของงานและทำงาน 
 ได้ตามเวลา 
● สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น 
● ตั้งใจ เตรียมการณ์ล่วงหน้า และยืดหยุ่น 
● มีจริยธรรมในการทำงาน 
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เพื่อมิให้การศึกษาของเรา

“ยิ่งหย่อนเป็นลุ่มๆดอนๆ”

อีกต่อไป

เพื่อให้เยาวชนและประเทศชาติของเรา

“มีที่ยืนอยู่ในอนาคตเคียงบ่า

เคียงไหล่กับนานาอารยประเทศอย่างมีศักดิ์ศรี

และร่วมนำพาสังคมโลก

ให้สันติสุขสถาพร”



12

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เราจะทุ่มเทอุทิศพลังทั้งปวงร่วมกัน

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุที่คาดหวังไว้



อย่างไร?
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ทบทวนการวางแผนกลยุทธ์
ระดับสถานศึกษา

จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ทำแผนกลยุทธ์ 

ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  

เกี่ยวกับสภาพของโรงเรียน 

ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดทำภาพรวมของโรงเรียน 

ศึกษาแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก-โอกาส, อุปสรรค 

สภาพแวดล้อมภายใน-จุดแข็ง, จุดอ่อน  

 

รู้สถานภาพและความพร้อมของโรงเรียนในการดำเนินงาน  

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล

เตรียมการจัดทำแผนกลยุทธ์



















วิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ของโรงเรียน



ประเมินสถานภาพ

ของโรงเรียน
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน   

เพื่อดำเนินงานสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียน 

 

แนวทางหล ักในการพ ัฒนาค ุณภาพของโรงเร ียน  

สู่มาตรฐานสากล 

 

กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื ่อพัฒนาคุณภาพ  

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัดคุณภาพ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

วางแผนด้านบุคลากร 

วางแผนด้านงบประมาณ 

จัดทำแผนปฏิบัติการรายปี (กรอบแผนพัฒนา 3-5 ปี) 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

บริหารคุณภาพและเครือข่ายร่วมพัฒนา 

วิจัยและพัฒนา  

 

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 

จัดวางทิศทาง

ของโรงเรียน



กำหนดกลยุทธ์

โรงเรียน



ถ่ายทอดกลยุทธ์

สู่การปฏิบัติ



























ควบคุมกลยุทธ์
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ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล


 1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน   

จัดทำแผนกลยุทธ์ซึ่งควรจะเป็นบุคลากร  

ที่มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการวางแผน

และระบบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดทำฐานข้อมูล

และระบบสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพโรงเรียน 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม   

การศึกษาในระดับมหภาค ชุมชน   

และท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน

สากล 

 4. ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดทำภาพรวม

ของโรงเรียน (School Profile) ศึกษาแนวทาง  

เป้าหมายการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐาน

สากล 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน(ทำอะไรบ้าง) เหตุผลและความสำคัญ(ทำเพื่ออะไร)

 1. เพื่อให้มีบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ 

ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล 

ยกร่างแผน เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน

สากล 

 

 2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

เห็นความจำเป็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 3. เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ  

ที่เป็นพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์   

เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

 

 

 4. เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวมที่สำคัญ  

ของโรงเรียนในด้านภูมิหลัง ความพร้อม 

พัฒนาการการจัดการศึกษา ผลสำเร็จ  

ที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมและความต้องการ

ของชุมชน และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน  

ในการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพ  

ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน

สากล 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล


 ขั้นตอนการดำเนินงาน(ทำอะไรบ้าง) เหตุผลและความสำคัญ(ทำเพื่ออะไร)

 5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน   

ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและ  

สภาพแวดล้อมภายใน 

 6. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการ

ประเมินความรุนแรงของผลกระทบจาก  

สิ่งแวดล้อมและสมรรถนะของโรงเรียน 

 

 

 7. จัดวางทิศทางของโรงเรียน โดยการกำหนด 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์

ของโรงเรียน 

 

 8. กำหนดกลยุทธ์ โดยสร้างกลยุทธ์ทางเลือก

ในระดับโรงเรียน ระดับแผนงาน ระดับ

โครงการ และจัดทำกรอบแผนกลยุทธ์  

 9. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุง  

แผนกลยุทธ์ 

 10.  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์  

 5. เพื่อให้ทราบปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค 

จุดแข็ง/จุดอ่อนในการดำเนินการจัด  

การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 6. เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียน

ว่าสภาพและแนวโน้มเป็นอย่างไร   

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน  

มีส่วนเอื้ออำนวยมากน้อยเพียงใดหรือไม่

ในการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 7. เพื่อกำหนดสภาพความสำเร็จของโรงเรียน 

ผู้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตาม

แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ที่โรงเรียนจะดำเนินการ 

 8. เพื่อให้มีทางเลือกในการดำเนินงาน  

ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพตอบสนอง  

ต่อทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียน 

 9. เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์เป็นที่ยอมรับ

และนำไปปฏิบัติได้จริง 

 10. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนัก ให้ความร่วมมือ

และมุ่งมั่นดำเนินการ 
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เตรียมการจัดทำแผนกลยุทธ์
การเตรียมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนสู่มาตรฐาน
สากลมีดังนี้
 

จัดตั ้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ประกอบด้วยผู ้ท ี ่

เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาทั้งภายนอก

และภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี ้ควรมีผู ้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาด้วย คณะกรรมการ  

และคณะทำงานอาจจำแนกเป็นด้าน ๆ ตามความเหมาะสม 

เช่น คณะกรรมการที ่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ   

คณะกรรมการดำเนินการแต่ละด้าน เช่น ด้านข้อมูลและ  

สารสนเทศ โดยกำหนดบทบาทหน้าที ่ให้สามารถจัดทำ  

แผนกลยุทธ์ เพื ่อพัฒนาโรงเร ียนให้บรรลุว ัตถุประสงค์  

และมีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 

จัดประชุมชี ้แจงคณะกรรมการ (ข้อ 1.1) และผู้เกี ่ยวข้อง  

ทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนัก มองเห็น

ประโยชน์ เห็นความสำคัญและยอมรับการเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล เกิดความมุ่งมั ่นในการส่งเสริม 

สนับสนุน และรวมพลังปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ คือ 

โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  

1

1.1

1.2



1�

โรงเรียนมาตรฐานสากล

จัดระบบข้อมูลพื ้นฐานและระบบสารสนเทศของโรงเรียน

อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม

งานทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และ  

ด้านบริหารทั ่วไป โดยใช้เครื ่องมือและเทคโนโลยีในการ  

เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง

เที่ยงตรงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการวิเคราะห์สารสนเทศ   

วิเคราะห์ความขาด-เกิน เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจะใช้

เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ์สู่โรงเรียนมาตรฐาน

สากล 


ประเด็นสารสนเทศได้แก่
1) ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ปีที ่จัดตั ้ง เหตุผล  

ที ่จัดตั ้ง พื ้นที ่พัฒนาการของโรงเรียน เกียรติประวัติ 

สัญลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา เป็นต้น 

2) โครงสร้างการบริหารงาน 

3) อัตรากำลังครู ลูกจ้างประจำ พนักงาน รวมทั้งความรู้

ความสามารถ และผลงาน เป็นต้น 

4) งบประมาณและทรัพยากร 

5) อาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สื่ออำนวย

ความสะดวก ห้องเร ียน ห ้องพิเศษ สนามกีฬา   

สนามอเนกประสงค์ แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

6) ข้อมูลด้านนักเรียน เช่น สภาพตัวป้อน ประชากรวัยเรียน 

จำนวนนักเรียน อัตราเข้าเรียน อัตราการออกกลางคัน 

อัตราการจบการศึกษา อัตราการเรียนต่อ เป็นต้น 

1.3
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 7) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ   

(O-net) A-net, GAT, PAT 

 8) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) และ สมศ. 

 9) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ

แผนกลยุทธ์ 

 10) สภาพชุมชน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม อาชีพ   

การศึกษา การเมือง เป็นต้น 

 11) ข้อมูลอื่น ๆ ตามประเด็นที่ต้องใช้วิเคราะห์ประเมิน

สถานภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 

ศึกษาสภาพและจัดทำภาพรวมของโรงเรียนการศึกษาสภาพ

ของโรงเรียน เริ ่มตั ้งแต่การศึกษาวิเคราะห์เพื ่อทบทวน

สถานภาพและทิศทางของโรงเรียน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียนในปัจจุบัน เพื่อปรับเปลี่ยน

มุ่งสู่มาตรฐานสากล ประเด็นที่ควรศึกษาทบทวน ได้แก่ 

1) ข้อมูลและสารสนเทศ 

2) สภาพแวดล้อมของโรงเรียน กล่าวคือ สภาพแวดล้อม

ภายนอก ทั้งสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

การเมือง/กฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยเหล่านี้เป็น

โอกาสหรืออุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

หรือไม่อย่างไร สภาพแวดล้อมภายใน ทั ้งโครงสร้าง  

การบริหาร นโยบาย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 

การจัดการเรียนการสอน หรือนักเรียน เป็นจุดแข็ง  

หรือจุดอ่อนหรือไม่อย่างไร 

 

1.4
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3) สถานภาพของโรงเรียน 

4) วิส ัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 

โครงการกิจกรรม  

5) ค่านิยมองค์กร ความเชื่อ ปรัชญาของโรงเรียน 

 

ศึกษาแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานของโรงเรียน

มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 

 1) แนวคิด หลักการ เจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2) ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล 

 3) คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 4) วัตถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 5) คุณลักษณะตัวชี้วัดของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 6) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

 7) การบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 8) ภารกิจหลักของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับ  

สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 9) สมรรถนะการแข่งขันในเวทีโลก 

 10) บริบทสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 

 11) การเปลี ่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  

การสื่อสาร ฯลฯ 

 

1.�
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องค์ประกอบที่เป็นจุดมุ่งเน้นของการวางแผนกลยุทธ์

มุ่งอนาคต

เน้นกระบวนการ
เน้นจุดหมายรวม
ขององค์กร

เน้นภาพรวม

การวางแผน
กลยุทธ์
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มุ่งอนาคต การวางแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่มุ ่งความสำเร็จ  

ในอนาคต โดยการกำหนดสภาพการณ์ที ่พึงประสงค์ไว้  

ล่วงหน้า และพยายามเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดรับ

กับทิศทางที่กำหนดไว้ 

เน้นจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามทิศทาง

อนาคตที ่กำหนดไว้ วางแผนกลยุทธ์ต ้องมีการกำหนด

เป้าประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้ในระยะเวลา

ที่กำหนด 

เน้นกระบวนการ เป็นกระบวนการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง 

เป ็นวงจรไม ่รู ้จบ ซ ึ ่งอาจเร ิ ่มจากการกำหนดพันธกิจ   

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำ

แผนงานโครงการ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ การควบคุม

เชิงกลยุทธ์ การทบทวน และกำหนดกลยุทธ์ใหม่ 

เน้นภาพรวม การวางแผนกลยุทธ์ไม ่ใช ่การพิจารณา

วิเคราะห์ วางแผนเฉพาะด้าน เฉพาะส่วน หรือวางแผนงาน 

โครงการ ก ิจกรรม แต่ม ุ ่งเน ้นระดับของการว ิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และขับเคลื่อนระดับองค์กรโดยรวมทั้งระบบ 

 



1)

2)

3)

4)
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การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์
(STRATEGICANALYSIS)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพของโรงเรียน
  

 1.  ปัจจัยภายนอกใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจ

ของโรงเรียน และส่งผลกระทบมากน้อยเพียงใด 

 2. ปัจจัยใดที่โรงเรียนจะถือเป็นโอกาส (OPPORTUNITIES) 

ที่เอื้ออำนวยให้โรงเรียนได้เพิ่มภารกิจขยายการดำเนินงาน 

หรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา  

ได้ดีขึ้น 

 3. ปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (THREATS) 

ไม่เอื ้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเร ียนให้เกิด

ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ 

 4. ปัจจัยภายในใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและ

ความสามารถในการดำเนินการของโรงเรียน และปัจจัยใด  

ที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของโรงเรียนมากน้อยเพียงใด 

 5. ปัจจัยใดที ่เป็นจุดแข็ง จุดแกร่ง หรือจุดเด่น 

(STRENGTHS) ที่เอื ้ออำนวยให้โรงเรียนใช้พัฒนาคุณภาพ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 

 6. ปัจจัยใดที่เป็นจุดอ่อน จุดด้อย หรือข้อจำกัด 

(WEAKNESSES) ที่ไม่เอื้ออำนวยให้โรงเรียนดำเนินภารกิจ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

2
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  7. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการประเมิน

ทิศทางและระดับความเข้มข้นของผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม 

และสมรรถนะของโรงเรียนเพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบัน

ของโรงเร ียนว่าสภาพและแนวโน้มเป็นอย่างไร สภาพ

แวดล้อมภายนอกและภายในมีส่วนเอื ้ออำนวยมากน้อย  

เพียงใด หรือไม่ ในการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

การจัดวางทิศทาง
ของโรงเรียน
 

 การจัดวางทิศทางของโรงเรียนเป็นกระบวนการที ่

บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนร่วมกันตั้งปณิธานความมุ่งหวัง 

ตั้งมั่น ใฝ่ฝัน ปรารถนาที่จะพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จ 

โดยจะร ่วมกันระดมพลังป ัญญา ว ิจารณญาณ และ  

แรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง จัดวางสร้างสรรค์  

สภาพที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 

3
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การจัดวางทิศทางของโรงเรียนคือการกำหนด

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

●

●

●

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์VisionConcept

เน้นคุณค่าหรือค่านิยมของสังคม (Social Values) 

เน้นพลังผลักดันที่จะไปให้ถึงที่หมาย (Driving Forces) 

เน้นความมุ่งมั่นในวิธีการที่จะไปให้ถึง (Strategic Intent)  

(Kees Van Der Heijden) 

●

●

●

วิสัยทัศน์(Vision)คือ

 ภาพในอนาคตขององค์กรที ่ผู ้นำและสมาชิกในองค์กรร่วมกัน  

วาดฝันหรือจินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริงในปัจจุบัน 

เชื ่อมโยงวัตถุประสงค์ พันธกิจ ค่านิยม ความเชื ่อมั ่นเข้าด้วยกัน   

พร้อมทั้งพรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอย่างชัดเจน มีพลังท้าทาย 

ทะเยอทะยาน มีความเป็นไปได้ เน้นถึงความมุ่งมั่นที่จะนำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

หรือที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนและหรือสังคม 
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หนทางที่เป็นไปได้

จากวันนี้ถึงวันนั้น

เข้าใจปัญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น

หาจุดเด่น/ศักยภาพ

ในด้านทรัพยากร

การพรรณนาสภาพแวดล้อม

ในการดำเนินการ

องค์ประกอบ

ของวิสัยทัศน์
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วิสัยทัศน์คือคำตอบของคำว่า
“WHATTOBE?”

ลักษณะวิสัยทัศน์ที่ดี
 1.  มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ 

 2. เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของ

องค์กร 

 3. ต้องท้าทายความสามารถของสมาชิกทุกคนในองค์กร 

 4.  คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ 

 5 . มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต 

 

พันธกิจ(MISSION)
 พันธกิจ หมายถึง แนวทางที่โรงเรียนจะดำเนินงาน  

ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ข้อความพันธกิจ (MISSION 

STATEMENT) ควรแสดงถึงองค์ประกอบด้านค่าน ิยม   

จุดมุ่งหมายหลักของโรงเรียนที่ต้องบรรลุให้ถึง บ่งบอกทิศทาง  

ในอนาคตของโรงเรียน และขอบเขตของการปฏิบัติงานของ

โรงเรียน 
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พันธกิจคือคำตอบของคำถามว่า
“WHATTODO”

เป้าประสงค์(CORPORATEOBJECTIVES/GOALS)
 เป ้าประสงค์ หมายถึง ความคาดหวังสำคัญที ่

ต้องการให้เกิดขึ้น โดยสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

เพื่อใช้เป็นกรอบชี้นำการกำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินผลความสำเร็จของ

โรงเรียนและกระบวนการดำเนินงาน 

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียนมีประโยชน์อะไร
 1. แสดงเหตุผลที่สามารถบรรลุผลได้ในสภาพแวดล้อม  

ที่เป็นจริง 

 2. ชี้นำลักษณะของแผนการปฏิบัติงานและวิธีการ

ดำเนินกิจกรรม 

 3. เชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์แต่ละ

ระดับชั้น 

 4. ประสานการตัดสินใจของผู้เกี ่ยวข้องในหน่วย

งานย่อย (หมวด/ฝ่าย) ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน 

 5.  เพื่อการปรับตัวต่อข้อจำกัดอันเกิดจากสภาพแวดล้อม 

 6. เป็นพื้นฐานสำหรับการควบคุมและประเมินผล

ทั้งการประเมินผลความสำเร็จของโรงเรียนและกระบวนการ

ดำเนินงานอันจะนำไปสู่การปรับแผนของโรงเรียน 
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เป้าประสงค์คือคำตอบของคำถาม
ที่ว่าใครจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไร
จากเรา“FORWHOM”
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การกำหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียน
การกำหนดกลยุทธ์
 

การกำหนดกลยุทธ์เป็นการสร้างชุดทางเลือกในการดำเนิน

งานของโรงเรียนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อตอบสนอง

เป ้าประสงค ์และพันธก ิจของโรงเร ียนในเง ื ่อนไขและ  

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

การกำหนดกลยุทธ์ครอบคลุมถึงการสร้างหรือออกแบบ

กลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือก และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์   

ที่เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง  

 

การกำหนดกลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ข้อมูล

เชิงประจักษ์ การตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการใช้วิจารณญาณ ดุลพินิจ 

ญาณทัศน์ ความสามารถในการคาดการณ์ หยั่งรู้เข้าด้วยกัน  

ในการสร้างและกำหนดทางเลือกเพื่อดำเนินการให้บรรลุผล 

 

การกำหนดกลยุทธ์เป็นการออกแบบและสร้างทางเลือกจาก

การพิจารณาโอกาส อุปสรรค และจุดแข็ง จุดอ่อน ในสภาพ

แวดล้อม โดยคำนึงถึงผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย ภารกิจตาม

กฎหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางการกำหนด

ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

4

(1)

(2)

(3)

(4)
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วิธีการทางตรง(DIRECTAPPROACH)

 เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยวิธีกำหนด

กลยุทธ์ทางตรงโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุผล  

เพื ่อจะตอบคำถามว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไร”

(THEN…HOW?) 

 

วิธีการเน้นเป้าประสงค์(GOALSAPPROCAH)

 เป็นกลยุทธ์ที ่กำหนดโดยวิธีการที ่ใช้เป้าประสงค์  

เป็นตัวนำทาง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองผู้รับผลประโยชน์ 

เพื ่อจะตอบคำถามว่า “เราจะทำอย่างไรเพื่อให้ใคร

ได้ประโยชน์”(HOW AND FOR WHOM?)  

 

วิธีการมุ่งวิสัยทัศน์

(VISIONOFSUCCESSAPPROACH)

 เป็นการกำหนดกลยุทธ์โดยการเล็งผลสำเร็จตาม  

วิสัยทัศน์ เพื่อจะตอบคำถามว่า “ทำอย่างไรเราจะถึงที่หมาย” 

(HOW TO GET THERE?)  

ระหว่างการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกให้ตั้งคำถามหลัก3คำถาม

กลยุทธ์นี้มุ ่งตอบสนองตรงประเด็นวิกฤตหรือปัญหาสำคัญ

ของโรงเรียนหรือไม่ 

กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ของเราหรือไม่ 

วิธีการนี้คุ้มค่า คุ้มทุน หรือมีทรัพยากรพอจะทำได้หรือไม่ 

●

●

●
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การตรวจสอบกลยุทธ์

 โรงเรียนต้องตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์ 

เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี ดังนี้ 

 1. เป ้าหมายที ่กำหนดไว ้ กลยุทธ ์จะทำให้บรรลุ  

ผลสำเร็จได้หรือไม่ เพียงใด 

 2. กลยุทธ์ที่กำหนดครอบคลุมทุกเป้าหมายหรือไม่ 

และแต่ละกลยุทธ์เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและสนับสนุนกัน  

หรือไม่ เพียงใด 

 3. กลยุทธ์จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

หรือไม่ เพียงใด 

 4. กลยุทธ์ที ่กำหนดเป็นกลยุทธ์ที ่เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ขณะนั้น รวมทั้งเหมาะสมกับ

กำลังและความสามารถของผู้ปฏิบัติหรือไม่ เพียงใด 

 5. ผู้ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบที่นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

เข้าใจกลยุทธ์อย่างถ่องแท้ เพียงใด 

 6. โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

เพียงใดในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิผล 
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การทบทวนกระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์
เพื่อการนำไปใช้
โรงเรียนควรตรวจสอบ ทบทวนกระบวนการจัดทำแผน
กลยุทธ์ที่ ได้ดำเนินการมาแล้ว โดยร่วมกันตอบคำถามแต่ละข้อ
ตามลำดับแล้วพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
 

นักเรียนของเรา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องการอะไร

จากเรา และเราต้องการจะทำคุณประโยชน์อะไรให้กับเขา? 

�

(1)

 ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เขาต้องการอะไรจากเรา เราต้องการให้อะไรกับเขา


นักเรียน 

ผู้ปกครอง 

ชุมชน 

หน่วยงานต้นสังกัด/เกี่ยวข้อง 

อื่น ๆ 
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พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว   

เราจะมีอะไรเป็นโอกาสที่เอื้ออำนวยและอะไรเป็นสิ่งท้าทาย

หรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานของโรงเรียนบ้าง? 

(2)

 ปัจจัยภายนอก โอกาสของเรา สิ่งท้าทาย/อุปสรรคของเรา
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พิจารณาจากปัจจัยภายในระบบโรงเรียนของเราแล้ว มีอะไร

ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนบ้าง? 

 

(3)

 ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

พิจารณาปัจจัยแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนแล้ว 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลและมีน้ำหนักความสำคัญต่อการดำเนินงาน  

ของโรงเรียนเรา เรียงตามลำดับจากมากที่สุดคืออะไรบ้าง 

และมีผลในเชิงบวกและลบต่อโรงเรียนของเรามากน้อยเพียงใด? 

(4)

 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก(+/-) สมรรถนะของสภาพแวดล้อมภายใน(+/-)

 ลำดับ รายการปัจจัย น้ำหนัก ลำดับ รายการปัจจัย น้ำหนัก
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สถานภาพของโรงเร ียนเราในปัจจุบัน เราประเมินจาก  

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกแล้วอยู่ในตำแหน่งใด? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

 

โรงเรียนของเรามีเอกลักษณ์หรือข้อแตกต่างจำเพาะที่ไม่เหมือน

โรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่/จังหวัดหรือภูมิภาคในเรื่องอะไร 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

(�)

(�)



3�

โรงเรียนมาตรฐานสากล



พิจารณาจากสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนเราแล้ว ประเมิน

เบื ้องต้นได้ว ่าโรงเร ียนของเราตกอยู ่ในสถานะใด และ  

แนวโน้มจะเป็นอย่างไร หากสถานการณ์ใดเปลี่ยนแปลง  

และเราจะกำหนดท่าทีและทิศทางดำเนินการไปทางไหน   

จึงจะนำพาโรงเรียนให้เจริญพัฒนาต่อไปได้? (ระบุเพียงข้อใด

ข้อหนึ่ง) 

(7)

 สถานภาพ/แนวโน้ม การกำหนดท่าทีและทิศทางหลักของโรงเรียน

  ปัจจัยภายในและภายนอก  

 เอื้ออำนวย 

  สภาพภายในมีจุดอ่อน  

 แต่สถานการณ์ภายนอกเอื้ออำนวย 

  โอกาสภายนอกยังไม่เอื้ออำนวย  

 แต่สภาพภายในพร้อมและเข้มแข็ง  

  สภาพภายในและภายนอก  

 ไม่เอื้ออำนวย 
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คุณลักษณะสำคัญที่แสดงถึงสภาพและทิศทางของโรงเรียน

เราในอนาคต (3-5 ปี) เป ็นอย่างไรและสภาพปัจจุบ ัน  

เป็นอย่างไร 

(�)

 คุณลักษณะสำคัญ สภาพในอนาคต สภาพปัจจุบัน


 1.  นักเรียน 

 2. ลักษณะและวิธีการจัด

กระบวนการเรียนรู้และ

บริการทางการศึกษา   

 3.  ค่านิยม ความเชื่อ  

และหลักการพื้นฐานที่เป็น  

จุดเน้น จุดยืนของโรงเรียน

ในการดำเนินการจัด   

การศึกษา   

 4. ความสัมพันธ์กับชุมชน

พันธมิตร-เครือข่าย

สนับสนุนการจัดการศึกษา  

 5. โครงสร้างการบริหาร  

และการสนับสนุน 

(กระบวนการหลักของ  

โรงเรียนและกระบวนการ

สนับสนุน   
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 คุณลักษณะสำคัญ สภาพในอนาคต สภาพปัจจุบัน


 6.  ครูและบุคลากร  

(ความสามารถ/คุณภาพ

การพัฒนา ฯลฯ)   

 7.  สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 

 8. ผลงานของโรงเรียนที่

ปรากฏ/และส่งผลต่อ

สังคม 

 9. ภาพลักษณ์ของโรงเรียน

ในสายตาของชุมชน 
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ภาพความสำเร็จที่โรงเรียนของเราปรารถนาจะเป็นในอนาคต

คืออะไร (�)
วิสัยทัศน์ของเรา



................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

การจะทำให้ปณิธานที่โรงเรียนเรามุ ่งหวังตั ้งมั ่นบรรลุผล   

เรามีภาระผูกพันใดบ้าง หรือต้องดำเนินการอะไรบ้างให้ลุล่วง (10)
พันธกิจของเรา



................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 



42

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ใครจะได้รับประโยชน์อะไร อย่างไร เพียงใด จากการดำเนินการ

ของเรา? (11)
เป้าประสงค์ของโรงเรียน

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

สถานการณ์ที่คาดว่าจะท้าทายความสามารถของเราในการ

ดำเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์  

ที่กำหนดไว้มีอะไรบ้าง? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

(12)
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ทำอย่างไรเราจะหลีกเลี ่ยงการยึดติดอยู ่กับกลยุทธ์หรือ  

วิธีแก้ปัญหาที่เคยชินในอดีตโดยที่ผลการดำเนินงานไม่ได้ดีขึ้น

กว่าเดิม? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

อะไรคือสิ่งที่เรารู้ดี สามารถทำได้ดีในขณะนี้? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

(13)

(14)
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อะไรคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ ต้องสามารถทำให้ได้ดีในอนาคต? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

ทำอย่างไรในอนาคตจึงจะมีความสามารถ มีสมรรถนะ   

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดีขึ้นกว่าเดิม? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

(1�)

(1�)



คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์

4�

เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักเรียน 

ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

เราได้พัฒนาหรือสามารถจะพัฒนาทักษะความชำนาญการ

พิเศษใดบ้าง ที่จะตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง

ของนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องข้างต้น 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

(17)

(1�)
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เมื่อเราพิจารณาทิศทางและปัจจัยต่าง ๆ ทั้งหลาย รวมทั้ง  

ในด้านที่เป็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนเราได้

กลยุทธ์ทางเลือกอะไรบ้างจากการเชื ่อมโยงปัจจัยต่าง ๆ   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากสถานภาพของโรงเรียน

เรา? 

(1�)

  ปัจจัยภายใน จุดแข็งของเรา จุดอ่อนของเรา

 ปัจจัยภายนอก  (สมรรถนะเชิงเด่น) (สมรรถนะเชิงด้อย)


 โอกาสของเรา (กลยุทธ์จากการพิจารณา (กลยุทธ์จากการพิจารณา 

 ............................................... โอกาสและจุดแข็ง) โอกาสและจุดอ่อน) 

 ............................................... ............................................... ............................................... 

 ............................................... ............................................... ...............................................  

 

 อุปสรรคของเรา (กลยุทธ์จากการพิจารณา (กลยุทธ์จากการพิจารณา 

 ............................................... อุปสรรคและจุดแข็ง) อุปสรรคและจุดอ่อน) 

 ............................................... ............................................... ............................................... 

 ............................................... ............................................... ............................................... 
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กลยุทธ์หลักของโรงเรียนเราที่ได้จัดลำดับความสำคัญแล้ว  

คืออะไร  

 

(20)
กลยุทธ์ของโรงเรียน

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

การถ่ายทอดกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ


 ความสำเร็จทางด้านกลยุทธ์ของโรงเรียนควรมีความสอดคล้องกัน  

ทั้งในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การนำกลยุทธ์ไปสู่

การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ดังนี้ 

หากโรงเร ียนสามารถท ั ้ งวางแผนกลย ุทธ ์  

และนำกลยุทธ์ไปสู ่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี   

มีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้กลยุทธ์ของโรงเรียน

ประสบผลสำเร็จ (Strategic Success)  

หากโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างดี   

แต่ขาดประสิทธิภาพในการนำกลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติ ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญ 

(Missed Opportunity) 

หากโรงเรียนวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

แต่ไม่สามารถนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ดี ก็จะ

ทำให้เกิดความเสี ่ยงได้ (At Risk) เนื ่องจาก  

นำกลยุทธ์ไม่ดีไปปฏิบัติ 

หากโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพในการวางแผน

กลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปสู ่การปฏิบ ัต ิ   

ก็แสดงถึงความล้มเหลวตั ้งแต่ต้น (Doomed 

From The Start) 

●

●

●

●
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การนำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ(ImplementationExecution)

ผิดพลาดถูกต้อง

สูญเสียโอกาส

(MissedOpportunity)

ประสบผลสำเร็จ

(StrategicSuccess)

ล้มเหลวตั้งแต่ต้น

(DoomedFromTheStart)

เกิดความเสี่ยง

(AtRisk)

ความสอดคล้องระหว่างการกำหนดกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ให้ ได้ผลควรประกอบด้วย
องค์ประกอบ2ส่วนคือ

 การทำให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างปัจจัยต่างๆภายใน

โรงเรียนกับแผนกลยุทธ์โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องทำให้เชื่อมโยงคือ1
โครงการและงบประมาณ เพื ่อให้สามารถมั ่นใจได้ว่า  

เมื ่อได้รับการจัดสรรทรัพยากรและมีการดำเนินการตาม

โครงการแล้ว จะส่งผลต่อแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ  

มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

โครงสร้างและกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียน  

มีการจัดและปรับโครงสร้างและกระบวนการในการทำงาน

เพื่อรองรับการมุ่งสู่มาตรฐานสากลและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ 

สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อทำให้แผน

กลยุทธ์ได้รับการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามได้เป็นผลสำเร็จ 

จะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้อง  

และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ที่จะบริหารโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

1.1

1.2

1.3
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วัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และปฏิบัติตามความรับผิดชอบและงานตามแผน

กลยุทธ์มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ความรู้และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีแหล่งความรู้  

และระบบข้อมูลสารสนเทศที ่ผู ้บริหารใช้ในการตัดสินใจ  

ในเชิงกลยุทธ์และบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ ื ่อให ้ระบบ  

การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับเป็นระบบ  

ที่ผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพื ่อให้เป็นระบบที ่  

เกื้อหนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

ระดับสูง 

1.�

1.�

1.4

1.7
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

 การทำให้โรงเรียนมีความสามารถในการแปลงแผนกลยุทธ์

สู่การปฏิบัติโดยความสามารถที่โรงเรียนควรจะมีประกอบด้วย2
ทักษะความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน 

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์  

สู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่อง 

การมีผู ้รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ เพื ่อให้เกิด  

การมองภาพรวม หรือความเชื่อมโยงทั้งหมดในการขับเคลื่อน 

ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการ

ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ

พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน   

เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

การทำงานเป็นทีมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์  

การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อช่วยกัน

ปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 

 

2.1
2.2
2.3
2.4

2.�
2.�
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กระบวนการในการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

 กระบวนการ/เครื่องมือ เหตุผล/ความสำคัญ ขั้นตอน/วิธีการ


การกำหนดกรอบกลยุทธ์

(วัตถุประสงค์ตัวชี้วัด

เป้าหมาย) 







































 เพื่อให้ผู้บริหารมุ่งเน้นสิ่งที่

โรงเรียนต้องการจะพัฒนาเพื่อ

นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ

พันธกิจ โดยมีการกำหนด

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อ

แสดงถึงสิ่งที่โรงเรียนต้องการจะทำ

เพื่อให้บรรลุประเด็น กลยุทธ์

แต่ละประการที่กำหนดขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์หลักที่

แสดงถึงวิธีการดำเนินการ

สำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ของโรงเรียน   

 1.  วัตถุประสงค์ภายใต้กลยุทธ์

แต่ละประเด็น ว่าอะไรคือ  

สิ่งที่องค์กรมุ่งหวัง หรือ

ต้องการที่จะบรรลุในด้าน

ต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์  

ต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยง

กันในเชิงเหตุและผลภายใต้

มิติต่าง ๆ  

 2.  กำหนดตัวชี้วัดของแต่ละ

วัตถุประสงค์ 

 3.  กำหนดค่าเป้าหมาย หรือ

ตัวเลขที่โรงเรียนต้องการ  

จะบรรลุของตัวชี้วัดแต่ละตัว 

 4. การกำหนดกลยุทธ์ริเริ่ม 

หรือสิ่งที่โรงเรียนจะทำหรือ

ดำเนินการเพื่อที่จะให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ที่ได้มีการกำหนดไว้ 

 5.  กำหนดแผนงาน/โครงการ

ต่าง ๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้  

สามารถบรรลุค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ 

โดยนำโรงเรียนที่มีอยู่แล้ว

มาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

 กระบวนการ/เครื่องมือ เหตุผล/ความสำคัญ ขั้นตอน/วิธีการ


* เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ

สื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์  

ให้ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจทั่วทั้ง

โรงเรียน อีกทั้งทำให้บุคลากร

ระดับมุ่งเน้นในกลยุทธ์ที่สำคัญ 

บุคลากรเข้าใจบทบาทของ 

ตนเองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ต่าง ๆ  

* เป็นการนำวัตถุประสงค์ของ

แต่ละกลยุทธ์มาเรียงกันเป็น

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 

Map) ตามหลักเหตุและผล 

* เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ

ทบทวนผลการดำเนินงาน 

 

 

 1. ยืนยันวิสัยทัศน์ที่โรงเรียน

ต้องการจะเป็นในอนาคต 

ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

 2. ยืนยันกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่

โรงเรียนต้องการจะพัฒนา 

 3.  กำหนดวัตถุประสงค์  

ภายใต้กลยุทธ์ 

 4.  นำวัตถุประสงค์แต่ละ 

กลยุทธ์มาเรียงกันในแผนที่ 

กลยุทธ์ (Strategy Map) 

ตามหลักการของเหตุ  

และผล 

 5.  นำแผนที่กลยุทธ์ที่ได้สร้างขึ้น  

ไปเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสารและถ่ายทอดให้กับ

บุคลากรภายในโรงเรียน 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ด้วยแผนที่กลยุทธ์

(StrategyMap)
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ตัวอย่างโครงร่างแผนที่กลยุทธ์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

คุณภาพผู้เรียน

กระบวนการ

จัดการศึกษา

ในโรงเรียน

การพัฒนาองค์กร

ทรัพยากร

และเครือข่าย

ร่วมพัฒนา
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โรงเรียนมาตรฐานสากล

กรอบกลยุทธ์:

การกำหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายและกลยุทธ์ริเริ่ม
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จากกลยุทธ์สู่การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนโดยการเทียบเคียง
สู่มาตรฐานสากลมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

ศึกษาคุณลักษณะและวัตถุประสงค์หลักสูตรของโรงเรียน

มาตรฐานสากลเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   

พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย คุณภาพผู้เรียน 

สมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน/  

ตัวชี้วัด โครงสร้างรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด

ประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร โดยนำมาเทียบเคียง

กับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้น

ความเป็นไทยและความเป็นสากล 

ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับโรงเรียน

มาตรฐานสากล สามารถปรับจำนวนชั่วโมงเรียนของรายวิชา

เพิ ่มเติมในระดับประถมศึกษา หรือจำนวนหน่วยกิตของ

รายวิชาเพิ ่มเติมในระดับมัธยมศึกษาได้ตามสภาพความ

ต้องการและจุดเน้นของโรงเรียน 

ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เกิด

ความเหมาะสมกับบริบทและความเป็นสากล ทั้งในการจัด

รายวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม 

1
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กำหนดแนวทางการพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  

เพื่อมุ่งสู่กลยุทธ์และหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของห้องเรียนคุณภาพ 

สนับสนุนให้มีการใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรม  

ดำเนินการวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  

ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างภาคี

เครือข่าย สำหรับการวัดและประเมินผลเพื ่อเทียบเคียง

มาตรฐานในแต่ละสาระการเรียนรู้  

 

จากกลยุทธ์สู่การบริหารคุณภาพ
 

 เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน  

ต้องคำนึงถึงการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ควรยึดถือเป็นหลัก

ในการดำเนินงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ 

(Best Practices) ผลการปฏิบัติที ่ดีเลิศ (Best Practices)   

ที่โรงเรียนพึงมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ โดยบูรณา

การให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติประจำวันทั่วทุก

ระดับในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนอาจตรวจสอบทบทวนเบื้องต้นได้   

โดยพิจารณาจากประเด็นคำถามในแต่ละรายการ ดังนี้ 

�
7
�
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การนำที่มีวิสัยทัศน์ร่วม(VisionaryLeadership)
 โรงเรียนได้สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้ผู ้มี  

ส่วนเกี่ยวข้องทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนมีส่วนร่วม

ในการกำหนดอนาคต ทิศทาง และแนวทางการพัฒนา

โรงเรียนมากน้อยเพียงใด 

 

การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง
(Learning-CenteredEducation)
 โรงเรียนได้สร้างความคาดหวัง กำหนดเป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ และการปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

ของนักเรียนอย่างจริงจัง โดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็น

ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

 

การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล
(OrganizationalandPersonalLearning)
 โรงเรียนได้ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้โดยสนับสนุน

ให้บุคลากรและนักเรียนได้มีส่วนร่วมเรียนรู ้และส่งเสริม  

การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน   

หรือไม่ อย่างไร 

 

การให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนร่วม
(ValuingFaculty,StaffandPartners)
 โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างไรบ้างที่แสดงถึงการเห็น

คุณค่าและให้ความสำคัญกับคณะครู บุคลากร และผู ้มี  

ส่วนร่วมในด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการ   

การพัฒนา การมีส่วนร่วมคิด-ตัดสินใจ ฯลฯ 

1
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ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น(Agility)
 คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน มีความกระตือรือร้น  

ในการปฏิบ ัต ิงาน ท ั ้งด ้านการสอน การจ ัดก ิจกรรม   

การบริการ และปฏิบัต ิได ้อย่างคล่องแคล่ว ทันการณ์   

มากน้อยเพียงใด 

 

การมุ่งอนาคต(FocusontheFuture)
 โรงเรียนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด 

ถึงความคาดหวังของสถานศึกษาที่รับช่วงนักเรียนที่จบการศึกษา   

ชุมชน ผู้จ้างงาน ตลาดแรงงาน และสังคมโลก ว่าต้องการ  

คนที่มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะเช่นใด เพื่อ  

ส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่อนาคตที่เห็นเป้าหมาย

ทางเลือกอย่างเหมาะสม 

 

การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
(ManagingforInnovation)
 โรงเรียนได้ดำเนินการ แสวงหา สร้าง ใช้ และพัฒนา 

องค์ความรู้ และนวัตกรรมอะไรบ้าง อย่างไร เพื่อพัฒนา  

การเรียนรู้และสัมฤทธิผลของนักเรียน  

 

การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง
(ManagementbyFact)
 โรงเร ียนได ้วางแผน ต ัดส ินใจ และดำเน ินงาน  

ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยใช้ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเท็จจริง  

ที่เชื่อถือได้ มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

5
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ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคมและความเป็นพลเมืองดี
(Public/SocialResponsibilityandCitizenship)
 โรงเรียนมีบทบาทอย่างไรบ้างที่แสดงให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ชุมชน และสาธารณชน เห็นเป็นแบบอย่างของความรับผิดชอบ  

ต่อส่วนรวม และความเป็นพลเมืองดี 

 

การมุ่งเน้นผลงานและการสร้างคุณค่า
(FocusonResultandCreatingValue)
 โรงเรียนได้ดำเนินการอย่างไรในการวางแผน ปฏิบัติ 

และประเมินผล ในทุกระดับงานที่แสดงให้เห็นว่ามุ ่งเน้น  

การสร้างคุณค่าและผลสำเร็จของผู้เรียน 

 

การมีมุมมองเชิงระบบ(SystemPerspective)
 โรงเร ียนดำเนินการวางแผนและนำแผนไปสู ่การ

ปฏิบัติในทุกกระบวนการ โดยเชื่อมโยงสู่เป้าหมายที่ตั ้งไว้

อย่างเป็นระบบหรือไม่ อย่างไร 

9
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การนำองค์กร (Leadership)   

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

(Student and Stakeholder Focus) 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   

(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 

การจัดการกระบวนการ (Process Management) 

ผลลัพธ์ (Performance Results) 

 



ากแนวคิดและค่านิยมหลัก 11 ประการ เพื่อนำไปสู่ผลการปฏิบัติการ

ที่เป็นเลิศขององค์กร (โรงเรียน) ได้มีการนำมาผนวกเป็นองค์ประกอบ

ของระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด คือ 

จ
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องค์ประกอบทั้ง 7 หมวด 
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังแผนภูมิ 

โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ความท้าทาย

4.
การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้

3.
การมุ่งเน้น
ผู้เรียนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.
การนำองค์กร

5.
การมุ่งเน้น
บุคลากร

6.
การจัดการ
กระบวนการ

7.
ผลลัพธ์

2.
การวางแผน
กลยุทธ์
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การเชื่อมโยงการวางแผนกลยุทธ์และ
การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
กับการบริหารจัดการคุณภาพ

 องค์ประกอบดังกล่าวแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์  

เชื่อมโยงกันในเชิงระบบ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ  

เชิงบูรณาการ (Integrated Management System) ที่มุ่งเน้นการ  

สร้างผลงานที่เป็นเลิศโดยการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

และใช้รูปแบบวงจรคุณภาพ PDSA (Plan Do Study Act 

Model) เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 

 การกำหนดทิศทางของโรงเรียน (1.1) ทั้งวิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง ล้วนแล้ว

แต่เป ็นแนวทางสำหรับโรงเร ียนในการกำหนดกลยุทธ ์ 

นอกจากนี ้ การกำหนดกลยุทธ์จะต้องพิจารณาถึงปัจจัย

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายใน (1) และภายนอก (2) ไม่ว่า

จะเป็นธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม (1.2) ผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสีย (3.1) ความสัมพันธ์กับนักเรียนและความพึงพอใจ

ของนักเรียน (3.2) เพื่อนำมาช่วยกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

โดยการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าวนั้นจะต้อง

เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร 

ดังนั ้น การออกแบบระบบงาน (6.1) การมุ ่งเน้นพัฒนา

บุคลากร (5.1) และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5.2) จึงเป็น
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ปัจจัยสำคัญที่จะต้องพัฒนาให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการ

ดังกล่าว 

 กลยุทธ ์ของโรงเร ียนจะถูกถ ่ายทอดและนำไปสู ่  

การปฏิบัติ (2.2) รวมถึงช่วยในการวัดและวิเคราะห์ผลการ

ดำเนินการของโรงเรียน (4.1) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดจนจะสนับสนุนต่อการ  

พัฒนากระบวนงาน (6.1) (6.2) และผลลัพธ์การดำเนินงาน

ขององค์กรในที่สุด 

 -  ข้อมูลสารสนเทศและกลยุทธ์ของโรงเรียน (2.1) 

เป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องทำการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติเพื่อ

ให้บุคลากรมีความเข้าใจในทิศทางและกลยุทธ์ไปในแนวทาง

เดียวกัน ซึ่งเมื่อได้นำไปปฏิบัติแล้ว หากผลการดำเนินงาน

จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาเรื ่องใดย่อมนำไปสู ่การ

กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 

 -  การนำกลยุทธ์ขององค์กรไปสู ่การปฏิบัตินั ้น  

จะช ่วยในการว ัดและว ิ เคราะห ์ผลการดำเน ินการของ  

โรงเรียน (4.1) อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (5) และในบาง

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร กลยุทธ์บางประเด็นอาจ

มุ ่งเน้นเพื ่อนำไปสู ่ความผูกพันของบุคลากร นอกจากนี ้  

การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  

ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร (6.1) (6.2)  
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 -  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ได้ผล บุคลากรจะต้องมี  

และใช้ข้อมูล สารสนเทศในด้านต่าง ๆ มาสนับสนุนการ

ตัดสินใจและการจัดการความรู้ (4.2) การจัดการกระบวนการ 

(6) และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5.3) ของโรงเรียน  

จะต้องเอื้อในการนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ บุคลากรจะต้องมี  

ความรู้ความสามารถในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติด้วย   

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการปฏิบัติงาน

ให้ได้ตามแผนปฏิบัติการและบรรลุผล 

 ความคาดหวังของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติก็คือ

ผลลัพธ์การดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 



คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์

�7

ทำอย่างไรเราจะร่วมนำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนของเรา

และปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่น? 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

ทำอย่างไรเราจะนำกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปดำเนินการได้โดย

ยังความยืดหยุ่นและตื่นตัวพร้อมรับกับโอกาสและอุปสรรค

ใหม่ ๆ และสามารถจัดการกับความไม่แน่นอน และความ

แปรปรวนของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบต่อการดำเนินงาน

ของโรงเรียนเรา 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

(21)

(22)

โปรดตอบคำถามข้อต่อไปนี้
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เราต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าได้มีการนำ

กลยุทธ์ที่ร่วมกันกำหนดไว้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าโรงเรียนของเราประสบความสำเร็จตาม

แผนกลยุทธ์ที่วางไว้และเราจะมีสิ่งใดเป็นข้อพิสูจน์? 

 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 

(23)

(24)
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ที่ปรึกษา

นายชินภัทร ภูมิรัตน  เลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางอ่องจิต เมธยะประภาส ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก  ข้าราชการบำนาญ 

 

เรียบเรียงต้นฉบับ

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  

    จังหวัดราชบุรี 

นางสาวอัญชลี  ประกายเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์   

    กรุงเทพมหานคร 

นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา  

    จังหวัดชัยภูมิ 

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

    น้อมเกล้าอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นายบุญชิต  รอดแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมราชานุสรณ์  

    จังหวัดนครนายก 

คณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
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นางสาวสุพัตรา ไผ่แก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง   

    กรุงเทพมหานคร 

นางกาญจนา ชุมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา  

    (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

นายรังสรรค์ เพ็งนู  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี  

นายชัด บุญญา ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่  

นางสมลักษณ์ พรหมมีเนตร  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก  

นายอรัญ กั่วพานิช  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 8 จังหวัดสงขลา 

นายวันชัย คงเพ็ชร์  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  

นายภาสกร เกิดอ่อน  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  
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นางสาวสุขพัชรา ซิ้มเจริญ  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  

นายปกาศิต จำปาทอง  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร  

นางเกศรี วิวัฒนปฐพี  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 10 จังหวัดอุดรธานี  

นายสัมภาษณ์ คำผุย  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 12 จังหวัดมหาสารคาม  

นางสาวสุมล นาคบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ชำนาญการพิเศษ  

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 

นายไตรรงค์ มณีสุธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ชำนาญการพิเศษ 

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ฝ่ายประมวลผลภาพรวมข้อมูลโรงเรียนและจัดพิมพ์ต้นฉบับ

นางสาวอุษา หลักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสมพิศ นัยนิตย์  ครูผู้ช่วยโรงเรียนทวีธาภิเศก 2  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร เขต 3  

นางสาวอังคนา จบศรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางปาริตา ศุภการกำจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวสุวลี สาคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายวิวรรธน์ สวดมาลัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวลาวัลย์ พรมสวน  สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

บรรณาธิการกิจ

นายรังสรรค์ เพ็งนู  ศึกษานิเทศก์  

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    เครือข่ายที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี  

นายไตรรงค์ มณีสุธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    ชำนาญการพิเศษ 

    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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นายภาสกร เกิดอ่อน  ศึกษานิเทศก์ 

     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  

    กรุงเทพมหานคร 

นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

                    สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสถิรา ปัญจมาลา       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

                             ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    สำนักอำนวยการ 

 

รูปเล่มและปก

นายพงษ์ศักดิ์ ผุยพอกสิน    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางสถิรา ปัญจมาลา        นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  

                             ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    สำนักอำนวยการ 

 

ขอขอบคุณ

นายพงษ์ศักดิ์ ผุยพอกสิน        ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ 

    สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และ 

    สิทธิผู้บริโภคของวุฒิสภา ที่สนับสนุน 

    แนวความคิดในการจัดทำเอกสาร 

นางสาววรานุช ชินวรโสภาค    องค์การแพธ (PATH) ที่สนับสนุนข้อมูล 

    และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

                              Global Education and Youth Development 
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