
อ านาจหน้าที่ 
แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 

 
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๑๔  ตามค าสั่งที่   

ศธ. ๒/๒๕๑๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 
๑๔๗ หมู่ ๔  ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตพ้ืนที่บริการการศึกษา ๘  ต าบล ๗๐ หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลบ้านใหม่
สุขเกษม ต าบลกง ต าบลบ้านกร่าง ต าบลไกรนอก ต าบลไกรกลาง ต าบลดงเดือย ต าบลกกแรต นอกเขตพ้ืนที่
บริการ (ใกล้เคียง)  4 ต าบล  ได้แก่  ต าบลวังวน  อ าเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก ต าบลชุมแสงสงคราม 
อ าเภอบางระก า  จังหวัดพิษณุโลก  ต าบลหนองตูม  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย และต าบลไกรใน  
อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
         2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
         3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
         4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
         5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ. รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
        6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        7. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอ่ืนๆตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและท้องถิ่น 
     10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนด 
 
 
ปรัชญาการศึกษา 

“นตฺถิ ปญฺญา  สมาอาภา”  “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา”  
 

ค าขวัญ 
“เรียนดี  มีวินัย  ใฝุคุณธรรม” 

 
 
 



วิสัยทัศน์ 
    “ภายในปี 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  เปี่ยมล้น
คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตเป็นส าคัญ ร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม”   
 
พันธกิจ 

๑. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
สุขภาวะที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การสื่อสาร และสร้างความตระหนักของ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาหลักของอาเซียนได้ 
๔. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ากระบวนการวิจัยมา 

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษา สร้างสังคม   

แห่งการเรียนรู้บนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กระจายอ านาจแบบมี 

ส่วนร่วม 
๗. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แนววิถีพุทธเน้นจิตอาสา เพ่ือเป็นพลเมืองดีตามระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๘. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม มาใช้ในการด ารงตนตาม 

หลักวิถีไทย   
 
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู้เรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจิตส านึกในความพอเพียง  
มีความสุภาพ อ่อนโยนเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีวินัย 
 

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบท
ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ จึงก าหนดเปูาหมายในการบริหารสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศภายใต้การท างานอย่าง
เป็นระบบเป็นที่พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารตามกรอบแนวคิด
หลักการ “SMART SCHOOL” ซึ่งหมายถึง  การบริหารโรงเรียนให้ทันต่อพลวัตของโลกในศตวรรษท่ี 21 
รูปแบบการบริหาร “การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา”  
(KRAILAT Model)  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 นวัตกรรมบริหารงานคุณภาพ KRAILAT Model 
 
โรงเรียนใช้หลักการ PEST วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียน  4 ด้านประเภท ซึ่งมีส่วนส าคัญ 

ต่อการก าหนดนโยบายและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียน   
1. P๐litic การวิเคราะห์สภาพและผลกระทบจากอิทธิพล ด้านการเมืองการปกครอง และนโยบาย

ทุกระดับ 
2. Economic การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ มีการวางแผนที่สอดคล้องก้าวทันกับผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกิจ 
3. Social การวิเคราะห์สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน 
4. Technology การวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาท ต่อการท างานทุกระบบของ

องค์กร รวมถึงโรงเรียน  
ด้านการจัดการภายในองค์กร โรงเรียนเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ชัดเจน 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการพัฒนา ดังนั้น “รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา”จึงใช้หลัก “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) 

1. หลักนิติธรรม (LAW)  บุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียนและสังคม ด าเนินงานและปฏิบัติตนตามธรรมนูญ และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน กิจกรรมที่ท า เช่น การแต่งกายตามนโยบายของจังหวัด และนโยบายของอ าเภอ
สุภาพถูกกาลเทศะ การมาปฏิบัติงานตรงเวลาปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณ
ครู มีหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของสังคม 

2. หลักคุณธรรม  (VIRTUE)  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา น าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เคารพสิทธิผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามหลักพุทธศาสนา 
           3. หลักความโปร่งใส (TRANSPARENCY)  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่ชัดเจน  โดยใช้วงจร
บริหารงานคุณภาพ  4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act เป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงการท างานอย่างเป็น
ระบบ 
           4. หลักการมีส่วนร่วม (PARTICIPATION)  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเปิดโอกาสให้ คณะครู นักเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจการด าเนินการต่างๆ      ของโรงเรียน มี



การประชุมประจ าเดือน  ประชุมกลุ่มบริหารงาน ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้   ประชุมหัวหน้าระดับ ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
           5. หลักความรับผิดชอบ (RESPONSIBILITY) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีโครงสร้างการบริหารงาน 
ตั้งใจปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  มีค าสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บริการ/ให้การต้อนรับบุคลากร
ภายนอกเป็นอย่างดี 
           6. หลักความคุ้มค่า (VALUE)   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยามีการก าหนดแผนงานโครงการ        โดยน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามที่ได้วางแผนไว้  
ทุกครั้งจะค านึงถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

จากการวิเคราะห์บริบท และปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังกล่าวแล้ว พบว่า โรงเรียน       กง
ไกรลาศวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ค่านิยมในการปฏิบัติงาน นโยบายต้นสังกัด ภารกิจ กิจกรรม ความ
รับผิดชอบ ทรัพยากร บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และเทคโนโลยีน ามาหลอมรวมเป็นนโยบายและ      กลยุทธ์ใน
การด าเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จึงน าไปสู่รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการ KRAILAT Model ซึ่งมีรายละเอียดการ
ปฏิบัติดังนี้ 

K = King’s wisdom (น้อมน าศาสตร์พระราชา)   โรงเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้พระบรมราโชบายฯ  สืบเนื่องจากรัชการที่ 9 จวบจนถึง  
รัชการที่ 10 
         พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
         1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา  
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
         2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง หมายถึง มีคุณธรรม  รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
          3. มีงานท า  หมายถึง มีอาชีพ  การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษา
ต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ  การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพมีงานท า 
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
           4. เป็นพลเมืองดี หมายถึง การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน ครอบครัว  สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะ
ท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า “เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมี
น้ าใจและความเอ้ืออาทร  

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาน้อมน านโยบายและศาสตร์พระราชาสู่การบริหารงานโดยใช้  ระบบวงจร
คุณภาพ (PDCA)  ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงสร้าง การบริหารโรงเรียนแบ่งเป็น 6 
กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล        กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไปและกลุ่มบริหารอ านวยการ เพื่อการพัฒนาให้เป็นระบบและ 



มีคุณภาพด้วยความยั่งยืน  จากการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ประกอบกับโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากมูลนิธิสยามกัมมาจล  “ปี พ.ศ.2555” โรงเรียนยังได้ด าเนินการการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไว้
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เช่น ฐานท านาโยน  แปลงผักอินทรีย์  ฯ พร้อมสถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้บริหาร ครู บุคลการ นักเรียน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักคิดในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ครูและนักเรียนสามารถเป็นวิทยากรแกนน าให้กับโรงเรียน
ต่างๆ  ทั้งในเขตพ้ืนที่และต่างเขต 

R = Relationship (สร้างสัมพันธภาพ) โรงเรียน ให้ความส าคัญ ในหลักการบริหารสร้าง
ความสัมพันธ์ในสถานศึกษา ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ในการบริหารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
เป็นการสร้างสัมพันธภาพในทีม การประสานความร่วมมือเพ่ือลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสาร ช่วยขจัด
ปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงาน  

A = Activity (หลากหลายกิจกรรม)  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)   

I = Immunity (สร้างภูมิคุ้มกัน)  โรงเรียน ได้ก าหนดกลยุทธ์การสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  

L = Learning (กิจกรรมการเรียนรู้) โรงเรียน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

A = Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) โรงเรียน มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เปูาประสงค์ ที่
สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาปรับใช้ในการบริหารงาน 6 กลุ่มงาน คือ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และ
กลุ่มอ านวยการ  ตามภาระงานของสถานศึกษา ด้วยวงจรคุณภาพมีการกระจายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลัก ธรรมาภิบาล มาปรับปรุงการท างานของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
ให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ ดี เก่ง มีสุข ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามที่มุ่งหวัง    

T = Technology (น าเทคโนโลยีมาใช้) โรงเรียนได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT 
เข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน และน ามาใช้ให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน เทคโนโลยีเป็นช่องทาง   ในการ
น าเสนอความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ
และก าลังคน ประโยชน์จากการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้  
           ผลจากการน ารูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์มาใช้  เพื่อให้เกิดเปูาหมายที่สูงสุดของโรงเรียน 
กงไกรลาศวิทยา ให้เป็น “SMART SCHOOL” ดังต่อไปนี้  



1. Smart Management บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
                 มีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา    ที่มี
คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. Smart Teacher ครูเชี่ยวชาญด้านการสอน 
                มีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีการวัดผลประเมินผลอย่าง
เหมาะสมและหลากหลาย มีการวิจัยในชั้นเรียน ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

3. Smart Student นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย                
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างาน ทักษะการสื่อสาร มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเปูาหมายมีทักษะการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์ใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

 
 
 
 
 

 
 


