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 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีข้ันตอนการดำเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ  PLC (Professional Learning Community)  ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูสถานศึกษา 
2. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูสถานศึกษา 
3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูการปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
4. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5. สรุปและรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูสถานศึกษา 
6. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู ถอดบทเรียน และยกยองเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีผลการดำเนินงานและมีผลสำเร็จตาม                     
การบริหารจัดการท่ีนาภาคภูมิใจไดรับรางวัลระดับประเทศ โดยมีแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบ   
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน”   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3S25R Model 

องค์กรคุณภาพ 
3S2 

มาตรฐานท่ี 1 
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3S2 5R Model สูองคกรคุณภาพ 

หมายถึง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง 
ลำพูน ใหเปนองคกรคุณภาพ² ดวย 3 มาตรฐาน (3 Standards of Education) ท้ังมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 3 มาตรฐานและมาตรฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 3 มาตรฐานท่ีขับเคลื่อนผาน
การบริหาร 4 ดาน ประกอบดวย ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานงานบุคคล และ 
ดานการบริหารท่ัวไป โดยใชกระบวนการดำเนินการ 5 ข้ันตอนการปฏิบัติ (5R) ไดแก  

ข้ันท่ี 1 Review & Classifies (R1) ศึกษาวิเคราะหขอมูลและจัดกลุม  

ข้ันท่ี 2  Re-check to Do (R2) ทบทวน ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล   

ข้ันท่ี 3  Real various Activities (R3) หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ  

ข้ันท่ี 4 Recommend & Support (R4) ชี้แนะและประเมิน 

ข้ันท่ี 5 Report to BP. (R5)  พัฒนาสูความเปนเลิศ 

โดยผูบริหารตองมีภาวะผูนำในการนำองคกร นอมนำศาสตรพระราชามาเปนฐานแนวคิด 
การพัฒนางาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล และเปนผูประสานความรวมมือกับเครือขายพันธมิตรท่ีดี ภายใตคานิยมองคกร 
I-SMART รายละเอียดมีดังนี้ 

1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  ประกอบดวย 3 มาตรฐาน  คือ 
  มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน (S1) 

    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ (S2) 

  มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ (S3) 

2. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 17 ตัวบงช้ี คือ 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ(S1)  

ประกอบดวย 3 ตัวบงชี้ ไดแก 
 ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี  

ตัวบงชี้ท่ี 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู  
ตัวบงชี้ท่ี 3 การกระจายอำนาจและการสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและการจัด

การศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ(S2)  

ประกอบดวย 5 ตัวบงชี้ ไดแก 
ตัวบงชี้ท่ี 1 การบริหารงานดานวิชาการ  
ตัวบงชี้ท่ี 2 การบริหารงานดานงบประมาณ  
ตัวบงชี้ท่ี 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล  
ตัวบงชี้ท่ี 4 การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป  
ตัวบงชี้ท่ี ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา 

ท่ีมีประสิทธิภาพ  
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มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา(S3)  

ประกอบดวย 6 ตัวบงชี้ ไดแก 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จและเปน 
แบบอยางได  

ตัวบงชี้ท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 3  ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม 
หลักสูตร    

ตัวบงชี้ท่ี 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เทาเทียมกัน ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  

ตัวบงชี้ท่ี 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางใน 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  

ตัวบงชี้ท่ี 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาและ 
การจัดการศึกษา รวมท้ังการใหบริการ 

3. แนวดำเนินการดวย 5 ข้ันตอน ( Re 5 Steps) ประกอบดวย 
 1. Review & Classifies ศึกษาวิเคราะหขอมูลและจัดกลุมเพ่ือออกแบบการพัฒนาท่ี 

เหมาะสม โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะหสังเคราะหและจัดประเภทขอมูลตามลักษณะของงาน/โครงการ 
2. Re-check to Do ทบทวนตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชเปนแนวทางในการ 

วางแผนดำเนินการสูความสำเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
3. Real various Activities หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ ประกอบดวย 
    3.1 สรางความตระหนักใหผูบริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา เก่ียวกับความสำคัญ 

ของการพัฒนางานท่ีปฏิบัติ 
    3.2 เสริมสรางองคความรูจากหลากหลายแหลงขอมูลและทรัพยากร 

3.3 กำหนดโครงการ/กิจกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพงานตามเปาหมาย 
    3.4 โรงเรียน/สำนักงานเขตพ้ืนท่ีดำเนินการตามงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4.  Recommend & Support ชี้แนะและประเมิน โดยนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สงเสริม 

และสนับสนุน การดำเนินงาน รวมถึงประเมินผลและสะทอนผลยอนกลับเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงพัฒนา 
5. Report to BP. พัฒนาสูความเปนเลิศ สรุปเขียนรายงานผล นำเสนอ วิธีปฏิบัติ ท่ีเปนเลิศ 

(Best Practice) สงเสริมเติมเต็มสูการเผยแพรผลงานในเวทีระดับท่ีสูงข้ึนสรางขวัญกำลังใจ ยกยองชมเชยโรงเรียน/
ผูบริหาร/ครูท่ีมีผลงานเปนท่ีประจักษ และนำผลการดำเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนางานตอไป 

การดำเนินการพัฒนาองคกรจะดำเนินการตามคานิยมรวมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ลำปาง ลำพูน คือ I – SMART 
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คานิยมองคกร สพม.ลำปาง ลำพูน  “I – SMART” 

 I : Integrated =         เนนบูรณาการ 

 S : System  =         ทำงานอยางเปนระบบ 

 M : Moral  =         คนพบคุณธรรม 

 A : Achievement =         มุงนำผลสำเร็จ 

 R : Responsibility =         งานเสร็จดวยความรบัผิดชอบ 

       T  :  Technology    =        รอบรูเทคโนโลยี  

  จากรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 3S25R Model 
ดังกลาว  จึงนำมาเปนกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สูสถานศึกษา โดยมีรูปการขับเคลื่อน “นวัตกรรม”  ดังนี้ 
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