
 

 
8.  กลยุทธ์ของโรงเรียนดอกค ำใต้วิทยำคม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

1.  พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ อัจฉริยภาพ ทักษะความสามารถของนักเรียน 

2.  สร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนสอดคล้องคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.  สร้างเสริมทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีความเป็นไทย ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

9. ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ 

ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ 

ระดับแผนงำน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำย  

กลยุทธที่ 1 : พัฒนำ
และส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 
อัจฉริยภำพ ทักษะ
ควำมสำมำรถของ
นักเรียน 

1.1 ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้านการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1. นักเรียนมีความสามารถ
ประเมิน แสวงหา สังเคราะห์และ
ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ
ให้ส าเร็จ 
2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน สื่อสาร น าเสนอ 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงาน 

1. ร้อยละของนักเรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ 
2. ร้อยละของครูที่มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียน
ศึกษาหาความรู้โดยการใช้
เทคโนโลยี 
3. ร้อยละของนักเรียนที่
สามารถสื่อสาร และน าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้
เทคโนโลยี 

 1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้
นักเรียนได้รับ
พัฒนาทักษะการ
คิด 

นักเรียนที่มีความคิด
สร้างสรรค ์กล้าเผชิญความ
เสี่ยง สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง มีเหตุผลและวางแผน 
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

 1.3 สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถด้าน
ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

นักเรียนใช้ภาษาไทย / 
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการ
สื่อสารได้ดี 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มี
ทักษะและความสามารถใน
การสื่อสาร 
     1.1 ภาษาไทย  
     1.2 ภาษาอังกฤษ  
2. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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3. ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
4. จ านวนนักเรียนที่เรียน
วิชาภาษาต่างประเทศภาษา
ที่สอง 
5. ผลการเรียนเฉลี่ยของ
ภาษาต่างประเทศที่สอง 

 1.4  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยของ 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของนักเรียน ม.3 
และ ม.6 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบ O-NET สูงกว่า
คะแนนขีดจ ากัดล่างๆ 
     2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
3. ร้อยละนักเรียนที่เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 1.5 สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(Independent 
Study) และมี
ความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ 

ผู้เรียนให้มีทักษะและ
ความสามารถในการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent Study)  
2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.
1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ที่มี
ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent 
Study) 
3. ร้อยละของผลงาน
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ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพสูง 

นักเรียนที่อยู่ระดับดีขึ้นไป
จากการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง(Independent 
Study) 

 1.6 จัดห้องเรียน
คุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ
และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เน้นความ
เป็นเลิศของ
นักเรียนตามกลุ่ม
สาระอย่าง
พอเพียง 

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
พร้อมใช้งาน และมีความ
ปลอดภัยเอื้อต่อการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ 

1. ความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยี 
     1.1 ประเภทการ
เชื่อมต่อ 
     1.2 ความเร็ว
อินเทอร์เน็ต 
     1.3 จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
นักเรียน 
2. ระดับคุณภาพความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการ
พัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษา
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้
งานและมีความปลอดภัยเอื้อ
ต่อการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ 
3. ร้อยละของห้องเรียนที่มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

 1.7 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และ
การค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 

1. นักเรียนและครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
2. โรงเรียนพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
ให้เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้ 

1. บัญชีรายการแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก (ร้อย
ละกลุ่มสาระ ที่มีบัญชี) 
2. สถิติใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
3. ระดับคุณภาพความพึง
พอใจของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

 1.8 สร้างความ
เข้มแข็งระบบดูแล
ผู้เรียน โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

1. โรงเรียนมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้ เรียนแบบมีส่วน
ร่วมทั้งครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เครือข่ายผู้ปกครองให้มีความ

1. ร้อยละความร่วมมือ
ระหว่างครูผู้ปกครองและ
ชุมชนที่มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
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เข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงจาก
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการแก้ไขพฤติกรรม
และพัฒนาส่งเสริมหรือส่งต่อ
ทั้งภายในและภายนอก 
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ครูผู้ปกครองและชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนในระดับดี
ขึ้นไป 
4. ร้อยละคณะกรรมการ
เครือข่ายสายชั้นครบทุก
ระดับชั้น 
5. จ านวนกิจกรรม / 
โครงการของเครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชนที่จัดขึ้น 
6. ร้อยละการปฏิบัติหน้าที่
ของครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา/
ครูเวรประจ าวันตามงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ปลอด
ยาเสพติดโรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
8. ร้อยละการปฏิบัติตาม
วินัยจราจรของครู บุคลากร
และนักเรียน 
 

 1.9 สนับสนุน
วิทยากรท้องถิ่นให้
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 
 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ทะเบียนวิทยากรท้องถิ่น 
2. จ านวนวิทยากรท้องถิ่นที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 1.10 เสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้และ

1. โรงเรียน / องค์กรภายใน
และภายนอกท าข้อตกลง
(MOU) ในการพัฒนาคุณภาพ

1. จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
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ร่วมพัฒนากับ
โรงเรียน องค์กร
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ระดับ
ท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
และระหว่าง
ประเทศ 
 

การศึกษา 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและวิชาการ
อาเซียน 

โรงเรียน/องค์กรภายในและ
ภายนอกร่วมกัน 
2. จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมและวิชาการ
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำง
เสริมศักยภำพครูและ
บุคลำกร ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

2.1 พัฒนาครูและ
บุคลากรภายในให้
มีความรัก ความ
ผูกพันและมีความ
รับผิดชอบในการ
พัฒนาองค์กร 
 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความ
รับผิดชอบในการท างานและ
ให้ร่วมมือปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 

1. ร้อยละของเข้าร่วม / การ
ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ระดับคุณภาพของเจตคติ
ของครูและบุคลากรที่มีต่อ
โรงเรียน 

 2.2 ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร
พัฒนาตนเอง เพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยี 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง
ด้านภาษาต่างประเทศ และ/ 
หรือสามารถน ามาสื่อสารได้ 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาตนเองด้าน
ภาษาต่างประเทศ และ/หรือ
สามารถน ามาสื่อสารได้ 
2. ร้อยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 2.3 ส่งเสริมพัฒนา 
บุคลากรให้มีขวัญ
ก าลังใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่อย่างมี
คุณภาพเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อ
ชุมชน 

สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของครูที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย และรางวัล 
3. ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตน
ตามค่านิยมของโรงเรียน  

 2.4 ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร

1. ครูมีการศึกษา วิจัยและน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาการ

1. ร้อยละของครูที่ท างาน
วิจัย 
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ทางการศึกษามีท า
การวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 
2. ครูมีผลงานทางวิชาการเป็น
ที่ยอมรับและเลื่อนวิทยฐานะ 

2. ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้รับการแก้ปัญหา
และพัฒนา 
3. จ านวนครูที่มีผลงานทาง
วิชาการหรือได้เลื่อนวิทย
ฐานะ 

 2.5 พัฒนาระบบ
การก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
พัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนตาม
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ และการ
ตรวจสอบคุณภาพ อย่าง
ชัดเจนตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 

1. ร้อยละของกลุ่มงานที่มี
แผนระบบการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA 
2. ร้อยละของกลุ่มงานที่
ปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

 2.6 เร่งรัดการ
กระจายอ านาจ
และความ
รับผิดชอบ ภาระ
งานการสอน ของ
ครูให้มีความ
เหมาะสม 

1. ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีความรู้
ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ 
2. กระจายภาระงานและ
ชั่วโมงปฏิบัติงานให้ครูปฏิบัติ
หน้าที่ตามกลุ่มงานอย่าง
เหมาะสมตามความสมารถ 

ร้อยละของครูและบุคลากรที่
มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายในระดับดีขึ้นไป 

กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน
สอดคล้องคุณภำพ
โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

3.1 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการจัดการ
เรียนรู้ตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล
และการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ครูมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะระดับสูงเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากลและการ
จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษามาตรฐานสากลทั้ง
ในโรงเรียนและระหว่าง
โรงเรียน 

1. ร้อยละของครูที่สามารถ
ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและ
การจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2. ร้อยละของครูที่สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ร้อยละของครูที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษามาตรฐานสากลใน
โรงเรียน 
4. ร้อยละของครูที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เครือข่ายความร่วมมือทาง



 

กลยุทธ์ 
ระดับองค์กร 

กลยุทธ์ 
ระดับแผนงำน 
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การศึกษามาตรฐานสากล
ระหว่างโรงเรียน 
5. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
อบรม ประชุม สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 

 3.2 เร่งพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา การ
จัดการเรียนการ
สอน ยกระดับ
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล 

ยกระดับความรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

1. ระดับคุณภาพของ
หลักสูตรสถานศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. ระดับคุณภาพหลักสูตรที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการ
ของผู้เรียน 
3. ร้อยละของครูผู้สอนมี
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี
การศึกษาค้นคว้าและสร้าง
องค์ความรู้ การสื่อสารและ
การน าเสนอ กิจกรรม
สร้างสรรค์และบริการสังคม 
4. ร้อยละของครูผู้สอนที่มี
การพัฒนา/ติดตาม/จัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
เอกสาร หรือ นวัตกรรม
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 3.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษเข้าสู่
ระดับประเทศ 

กระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน
พัฒนาศักยภาพของตนตาม
ทักษะความสามารถ 
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเข้าสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเข้าสู่
ระดับภาคและระดับประเทศ 
(คิดจากฐานข้อมูล) 

 3.4 เร่งรัด เพ่ิม
และสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ และน า

ครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของการใช้และ
บูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน 
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เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่
ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

2. ร้อยละรายวิชาในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(ระบบออนไลน์) 
      2.1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
     2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
     2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
     2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
     2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
     2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 
     2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. ร้อยละครูผู้สอนผลิต / 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีการสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 3.5 พัฒนาการ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของโรงเรียน 

ร้อยละของกลุ่มงานบริหาร
ทุกกลุ่มงานมีข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบัน และ
ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ 

 3.6 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) 

โรงเรียนมีระบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
TQA 

ร้อยละของกลุ่มงานที่มีการ
น าระบบการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ TQA มา
บริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที ่4 : สร้ำง
เสริมทักษะกำรด ำเนิน

4.1  ส่งเสริมการ
จัดกระบวนการ

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดย
แทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

1. ร้อยละของครูที่สามารถ
ออกแบบแผนการจัดการ
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ชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิถีควำมเป็นไทย ตำม
ระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

เรียนการสอนโดย
แทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมคุณธรรม
สู่การเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

พอเพียง กิจกรรมคุณธรรมสู่
การเรียนการสอน 

เรียนรู้ที่แทรก/บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมคุณธรรม
และสวนพฤกษศาสตร์ 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ครูผู้สอนที่ได้การจัดการ
เรียนรู้ที่แทรก/บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมคุณธรรม
และสวนพฤกษศาสตร์ 

 4.2 เสริมสร้าง
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผู้เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
2. ส่งเสริมให้มีการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอนใน
สถานศึกษา 

1. จ านวนวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เข้ามาถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาความเป็นไทยใน
สถานศึกษา 
2. จ านวนกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุข
นิสัย สุขภาพกายดี 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

 4.3 เสริมสร้าง
และสนับสนุนให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของ

1. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโรงเรียน 
2. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มี
ส านึกในการบริการและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมการ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
การพัฒนาสังคมและ
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โรงเรียน พิทักษ ์และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม 

สาธารณประโยชน์ 
3. ร้อยละของนักเรียนที่ตะ
หนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 4.4  เร่งรัด
สนับสนุนการสร้าง
ค่านิยม 12 
ประการ ให้เกิดกับ
คร ูบุคลากรและ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

1. ครูและบุคลากรน าค่านิยม 
12 ประการมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและการท างาน 
2. สร้างค่านิยม 12 ประการ
ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เป็นแบบอย่างตาม
ค่านิยม 12 ประการ 
2. ร้อยละความส าเร็จการ
ด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมี
ค่านิยม 12 ประการ ครบทุก
ข้อ และสอดคล้องตามช่วง
วัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
10.  แผนงำนและโครงกำร 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ

แผนงำน 
โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนำ
และส่งเสริมควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำร 
อัจฉริยภำพ ทักษะ
ควำมสำมำรถของ
นักเรียน 

1.1 ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้านการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

โครงการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรอยศาสตร์
พระราชาด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
โครงการ :  พัฒนาระบบ ICT 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และพัฒนา 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
 

นางกัลยา  เป็กเครือ 
นายสมัย  จันทาทุม 
 

 1.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้
นักเรียนได้รับ
พัฒนาทักษะการ
คิด 

โครงงานวิทยาศาสตร ์
 
 
 
ผลิตสื่อการเรียนรู ้
 
 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมชุมนุมที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจของ
นักเรียน 
 
 
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ
ความสามารถ 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีความสามารถ

นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล 
 
 
 
นางวริญา มหาลาภ
ก่อเกียรติ และคณะ 
 
 

 
นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์ 
นางวิภาพร สุจารีและคณะ 
 
 

 
 
นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์ 
นางวิภาพร สุจชารี และ
คณะ 
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ 
 

 1.3 สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถด้าน
ภาษา ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

นางรัตนารีตา  ด ารงค์ไทย 

 1.4  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น 

ติว O-NET ม.3 และ ม.6
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
วัดผลระดับชาติ 
 
 
โครงการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) รายวิชา 
คณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6 
 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสาระ
ศิลปะ 
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นางขวัญฤดี  ยะรินทร์ 
 
 
 
 
นายธงชัย นิติวรรัตน์และ
คณะ 
 
 
นายธงชัย นิติวรรัตน์และ
คณะ 
 
 
 
นายธงชัย นิติวรรัตน์และ
คณะ 
 
 
สุขศรี ลาดอุ่น 
นายภาคภูมิ ปูเลย 
นายศิริชัย ธรรมศิริ 
 
นางอ าพา  บุญเทพ 
นางกชกานต์  ดอนศรีแก้ว 

 1.5 สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีทักษะและ
ความสามารถใน
การศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
(Independent 

พัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 

คณะครูกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

Study) และมี
ความสามารถผลิต
ผลงานด้านต่างๆ 
ด้วยตนเองอย่างมี
คุณภาพสูง 

 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
นางอิสรา  ทองรุ่ง 

 1.6 จัดห้องเรียน
คุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการ
และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เน้นความ
เป็นเลิศของ
นักเรียนตามกลุ่ม
สาระอย่าง
พอเพียง 
 

โครงการ : พัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียน 
 
โครงการ:พัฒนากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
โสตทัศนศึกษา 

นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่ 
 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 
นายวิทยา  วงศ์ประสิทธิ์ 

 1.7 พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
สภาพแวดล้อม
บรรยากาศเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และ
การค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 

โครงการ : พัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียน 
 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
จัดท าป้ายนิเทศใน –นอก 
ห้องเรียน 
 
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การพัฒนาส านักงานกิจกรรม
พัฒนานักเรียน   

นายวิชวุฒิ   จีนาใหม่ 
 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 
นางวิภาพร  สุจชารี 
 
 
นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์ 
นางวิภาพร สุจารี 
 

 1.8 สร้างความ
เข้มแข็งระบบดูแล
ผู้เรียน โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม วินัย ความประพฤติ
ที่ด ี

นายพิทักษ์  สบบง 

 1.9 สนับสนุน
วิทยากรท้องถิ่นให้
มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
วินัย ความประพฤติที่ดี 

นายพิทักษ์  สบบง 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน 

 1.10 เสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายการ
จัดการเรียนรู้และ
ร่วมพัฒนากับ
โรงเรียน องค์กร
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ระดับ
ท้องถิ่น ระดับ 
ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

ส่งเสริมการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

นายนราวุธ  สมศักดิ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้ำง
เสริมศักยภำพครูและ
บุคลำกร ด้ำนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ 

2.1 พัฒนาครูและ
บุคลากรภายในให้
มีความรัก ความ
ผูกพันและมีความ
รับผิดชอบในการ
พัฒนาองค์กร 

โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการกลุ่ม
อ านวยการ 

บุคลากรกลุ่มงาน
อ านวยการ 

 2.2 ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร
พัฒนาตนเอง เพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยี 

โครงการ :  การเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ ( English 
Camp) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 2.3 ส่งเสริมพัฒนา 
บุคลากรให้มีขวัญ
ก าลังใจ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่อย่างมี
คุณภาพเป็น
ตัวอย่างที่ดีต่อ
ชุมชน 

โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการกลุ่ม
อ านวยการ 

บุคลากรกลุ่มงาน
อ านวยการ 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

 2.4 ส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามีท า
การวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
 
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
 
นางวิภาพร  สุจชารีและ
คณะ 
 

 2.5 พัฒนาระบบ
การก ากับ ติดตาม
และประเมินผล
การพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนตาม
มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการพัฒนากลุ่มงานนโยบาย
และแผน 
 
 

นางพฤกษา  พรหมเสน 
 
 
 

 2.6 เร่งรัดการ
กระจายอ านาจ
และความ
รับผิดชอบ ภาระ
งานการสอน ของ
ครูให้มีความ
เหมาะสม 

ส่งเสริมการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

นายนราวุธ  สมศักดิ์ 
 

กลยุทธ์ที ่3 : พัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำร
เรียนรู้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียน
สอดคล้องคุณภำพ
โรงเรียน
มำตรฐำนสำกล 

3.1 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการจัดการ
เรียนรู้ตาม
แนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล
และการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

โครงการการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ ์
 
 
 
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ห้องสมุดโรงเรียน 
 
จัดซื้ออุปกรณว์ิทยาศาสตร์ 

นางวิภาพร  สุจชารีและ
คณะ 
 
 
นางอิสรา  ทองรุ่ง 
 
 
นางอ าพา  บุญเทพ 

 3.2 เร่งพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา การ
จัดการเรียนการ

ส่งเสริมการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 
 

นายนราวุธ  สมศักดิ์ 
 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

สอน ยกระดับ
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล 

พัฒนาการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนเรียนรวม 

นางนุชรี  ขุนน้ า 
 

 3.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถ
พิเศษเข้าสู่
ระดับประเทศ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ นายสุขเกษม นนทะภาพ 
และคณะ 

 3.4 เร่งรัด เพ่ิม
และสนับสนุนการ
สร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ และน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่
ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 

ติว O-NET ม.3 และ ม.6
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ
วัดผลระดับชาติ 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอน 
 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

นางขวัญฤดี  ยะรินทร์ 
 
 
 
นายอภิชาติ  มาตรมูล 
 
 
นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต 

 3.5 พัฒนาการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงเรียนดอกค าใต้
วิทยาคม 

นางนุชรี  ขุนน้ า 

 3.6 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) 

โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการกลุ่ม
อ านวยการ 

บุคลากรกลุ่มงาน
อ านวยการ 

กลยุทธ์ที ่4 : สร้ำง
เสริมทักษะกำรด ำเนิน
ชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
วิถีควำมเป็นไทย ตำม
ระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

4.1  ส่งเสริมการ
จัดกระบวนการ
เรียนการสอนโดย
แทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมคุณธรรม
สู่การเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

โครงการ  :  ส่งเสริมการเรียน
การสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
 

นายนราวุธ สมศักดิ์ 

 4.2 เสริมสร้าง
ผู้เรียนเป็นผู้ที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

คณะครูกลุม่สาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
คณะครูกลุ่มสาระสังคม



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
นางสมพร  บุตรศรี 

 4.3 เสริมสร้าง
และสนับสนุนให้
ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของ
โรงเรียน 

โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม วินัย ความประพฤติ
ที่ด ี 
 
โครงการจิตอาสาเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์   
 
โครงการ :  พัฒนางานแนะ
แนว 

นายพิทักษ์  สบบง 
 
 
 
นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์ 
นางวิภาพร สุจชารี 
 
นายทรงศักดิ์  สาลี 

 4.4  เร่งรัด
สนับสนุนการสร้าง
ค่านิยม 12 
ประการ ให้เกิดกับ
คร ูบุคลากรและ
ผู้เรียนอย่างยั่งยืน 

โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม วินัย ความประพฤติ
ที่ด ี
 
ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ (สุขศึกษา) 

นายพิทักษ์  สบบง 
 
 
 
นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ 

 
11.  นโยบำยตำมกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

12.  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 - คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 


