
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 
 

 

 
รางวัลที่เสนอขอ 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง (นักเรียน 501-1,500 คน) 

 

 
 
 
 
 

  ของ 
 

  นายดนัยรัตน์  กาศเกษม 
  รองผู้อ านวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 

  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
 

  ส านักงานเขตพืนนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันนพืนนฐาน 

  กระทรวงศึกษาธิการ 

รหัสกิจกรรม 
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ขั้นตอนการด าเนนิการของนวัตกรรมบริหารโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ด้วยการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในรูปแบบ “KM-MK MODEL” หรือ “KM of MUANGKHAI 

MODEL” นั้น สามารถอธิบายขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ ได้ดังนี้  
1. ศึกษาท าความเขา้ใจกระบวนการและสรา้งความตระหนักใหแ้ก่บุคลากรในโรงเรียน

และผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง พร้อมทันงระบุค่านิยมและแนวคิดหลักของโรงเรียน โดย     การด าเนินการในขั้น
เตรียมการที่กล่าวไว้แล้ว มีการประกาศเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนทั้ง 9 มาตรการ เพื่อนาไปสูก่าร
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานใหค้รอบคลุมทุก
มาตรการและทาความเขา้ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดท าแผนกลยทุธ์และน ากลยทุธส์ู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
โดยค านงึถึงทัง้ 9 มาตรการของ “KM of MUANGKHAI MODEL” มีการวินิจฉัยและประเมินระดับ
พัฒนาการขององค์กรเพื่อจัดท าเป็นโครงรา่งองค์กรของปีปัจจุบัน  แล้วจัดท าตัวช้ีวัดผลลพัธ์ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนพร้อมทั้งประกาศ     คา่เป้าหมาย เพื่อน าไปใช้ปรับแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาทีมุ่่งเน้นการน าความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะหลัก
ของโรงเรียนมาใช้ในการบรรลคุวามทา้ทายเชิงกลยทุธ์อันได้แก่ การพัฒนาสู่โรงเรียนยอดนยิมมีมาตรฐาน
เทียบเคียงระดับสากล  

3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัการพัฒนาโรงเรยีนสู่มาตรฐานสากล โดย
การพัฒนาหลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพิ่มรายวิชาที่เน้นการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการ
นาเสนอ(IS1-IS3) เปิดสอนภาษาต่างประเทศภาษาทีส่อง(ภาษาจีน) เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ความเปน็พลโลก พลเมืองของอาเซียน และม ี  ความเป็นไทย ด้วยการก าหนดวิสัยทศัน์ของหลักสูตรให้
มุ่งคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล คอื “มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหม้ีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเนน้ความเป็น
เลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล ้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรว่มกัน
รับผิดชอบตอ่สังคมโลก” และจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความเป็นเลศิเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นซึง่ต้องสอดคล้อง
กับการประกอบอาชีพในอนาคตและการมีงานทาด้วยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอดุมศึกษาและ     
สถานประกอบการที่รองรับการเรียนรู้ในหลักสูตรเฉพาะทางที่เหมาะสมกับอาชีพที่มีความต้องการใน
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงหรือในชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู่  

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้สื่อ และบรรยากาศสิง่แวดลอ้มของโรงเรียนเพ่ือให้เอืนอ  ตอ่การ
พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช ้ICT สนับสนุนการเรียนรู ้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และแหลง่เรียนรู้ภายในโรงเรียนใหส้มบูรณ์และพร้อมสาหรับการให้บริการผู้เรียนสูค่วามเปน็
เลศิเฉพาะทาง มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน มีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi-Media Classroom) ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมยัเน้นความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระอยา่งพอเพียงและสามารถเช่ือมโยง
เครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสบืค้นข้อมลูได้รวดเร็ว มีห้องสมุด แหล่งเรยีนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource 
Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมและทนัสมัย  

5. เตรียมการและพัฒนาครตูามความต้องการจ าเป็นในการยกระดบัคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน ด้วยค่านิยมและแนวคิดหลักของโรงเรียนที่ร่วมกันก าหนดขึ้น   มีการพัฒนาทีมงาน
เพื่อดาเนินการพัฒนาคณุภาพการศึกษาครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวบ่งช้ี โดยค านึงถึง 9 มาตรการหลัก 
มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู(้KM)ในโรงเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้บนฐานการวิจัยเป็น
เครื่องมือร่วมกับการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรูแ้ละรบรหิารจัดการ เพื่อน าไปสู่การสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และโรงเรียนแหง่การเรียนรู้ซึ่งจะช่วยเสริมการบรหิารด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร  

6. ด าเนินการบรหิารด้วยระบบคุณภาพ ด้วยการจัดท าโครงร่างองคก์ร ประเมินระดับ
พัฒนาการ และขับเคลื่อนการดาเนินการทัง้ 7 หมวดให้มีพัฒนาการที่สงูยิ่งขึ้นและการด าเนินการตาม
รูปแบบการพัฒนาศกัยภาพขององค์กร AIM@Excellence Model ใน 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) ประเมิน
(Assess) เพื่อรู้จักตนเองและหาช่องว่างของการด าเนินการ(GAP) (2) ปรับปรุง(Improve) โดยการจัดทา
แผน/ระบบและทาตามแผน/ระบบที่วางไว้ และ  (3) วัดผลลัพธ(์Measure) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นจะต้อง  มกีารก าหนดตัวช้ีวัดที่ท้าทายและมุ่งหวังใหส้ าเร็จในแต่ละปีไว้
อย่างชัดเจน และใช้เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาในปีนั้นๆ ซึ่งอาจก าหนดเปน็วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมในแผนงาน  ของโรงเรียนแล้วบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ  และจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนินการต่อไป พร้อมทั้งสร้างค่านิยมและแนวคิดหลักทัง้ 11 
ประการให้เกิดข้ึนในโรงเรียนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีคณุภาพและ  ได้
มาตรฐานอย่างยั่งยืน  

7. จัดตันงและด าเนินการโรงเรียนภาคี/เครือข่ายร่วมพัฒนา โดยการสร้างเครือข่ายร่วม
พัฒนา ทัง้ภายในอ าเภอ จังหวัด เขตพ้ืนที ่ต่างจังหวัด ต่างเขตพ้ืนที ่และต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นทุกปี
การศึกษา มีการท าบันทึกข้อตกลง(MOU)เปน็เครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองคก์รอื่นๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบคุลากร พัฒนา
คลงัข้อสอบ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งมีการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างภาคี/เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา ซึง่โรงเรียนต้องมี
การระดมทรัพยากรหลากหลายวิธีการและของบประมาณจากภาคีเครือข่ายเพื่อความคลอ่งตัวในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความต้องการจ าเปน็ของโรงเรียนซึง่ได้จากการมสี่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของโรงเรียนทุกฝา่ย  

8. ติดตามประเมินผล ทบทวนกลยทุธ ์วิจัยและพัฒนาการจัดหลักสูตรและการสอน โดย  
ให้มีการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ(Best Practices) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
ของโรงเรียน มีการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาองค์กรทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับหลักสูตร
สถานศึกษา และด้านการบริหารจัดการเพ่ือปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา(แผนกลยุทธ์)และแผนปฏิบัติ
การประจาป ีซึ่งต้องใช้ข้อมลูจากการวินิจฉัยองค์กร การปรับและทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมิน
โครงการ การประเมินระดับพัฒนาการของการพัฒนาระบบคณุภาพ การวิจัยและพัฒนาองค์กร และการ
ประเมินคณุภาพภายในประจ าป ี 

9. น าเสนอผลงานและการจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู ้โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ร่วมกับโรงเรียนอืน่ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการโดยมีภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเขา้ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งด าเนินการให้นักเรียนและครู  มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิง่ขึ้นทุกปีการศึกษา ซึ่งร่วมกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาใน
ระดับเดียวกันเป็นภาคีร่วมพัฒนาทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ อาจจัด
ในรูปแบบการประกวด แข่งขัน การจัดนิทรรศการ และเวทีนาเสนอผลงานเพ่ือให้มีการเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

10. รายงานผลการประเมินคุณภาพองค์กรพร้อมทันงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยการน าผล
การประเมินต่างๆที่ได้รวบรวมไว้จัดท าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อน าไปใช้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เครือข่ายอนิเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลนต่์างๆ ซึ่งอาจน า
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆมาน าเสนอให้ครอบคลมุทุกมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและให้มีความสอดคลอ้งกับการ
ประเมินการด าเนินการทั้ง 7 หมวดของการบริหารด้วยระบบคุณภาพทัง้องค์กร คือ การน าเสนอในรูปแบบ
โครงร่างองคก์รและผลการประเมินระดับพัฒนาการที่ได้กล่าวไว้ในเล่มนวัตกรรม 

 


