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การนำเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  

1) ชื่อผลงานนวัตกรรม    การบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Management for SMART School   
                                 Model 

          ๒) ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  
                                          ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  
          ๓) ข้อมูลสถานศึกษา 
                                           โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง  
                                           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
                                           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                           กระทรวงศึกษาธิการ 
            ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายนคินทร์ ภูริพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ 
             รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสวลี มีมานะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ 
              
          ๔) รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 
              ๔.1  ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำขึ้น
ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสำหรบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ 
             “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข  
           สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” 
    วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ  
        1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
        2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
            ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
        3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ 
            รว่มมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
        4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายใน 
            ประเทศลดลงและได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations)    
            และเปา้หมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
       เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
            3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)       
            8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
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ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ 28 และ
ทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
(Compassion) 
      เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย  
        1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย
ได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพ่ือการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมี
คุณค่าและเป็นสุข 
       2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity)ผู้เรียนทุก
กลุ่มเปา้หมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิ
หลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทยีม 
        3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)  ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือพัฒนคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่
ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
การลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษา
ทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มี
ระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุ
ศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพและความ
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ 
สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม 
        5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังคนในประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความม่ันคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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       แผนการศกึษาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 
                            การแข่งขันของประเทศ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
                   
   แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2562 – 2565) 
       วิสัยทัศน์  
          ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินยั ใฝ่เรียนรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       พันธกิจ 
        1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี มีวินัย 
สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม 
        4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        5. ส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
       เป้าประสงค์หลัก 
        1. ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี มีวินัย สามารถค้นพบความถนัดในอาชีพ ดำเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตน และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        3. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและเป็น 
ธรรม 
        4. หน่วยงานทางการศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
        5. ทุกภาคส่วนมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษาให้ทุกระดับสามารถบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกัน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
      ยุทธศาสตร ์
       1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
       2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
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      3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
      5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
       วิสัยทัศน์ 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นองค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพ 
การศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       พันธกิจ 
     1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
     4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
     5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
     6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
     7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
      เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ 
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต  
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
     2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ  
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
     3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน 
การพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ 
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
     5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 
     6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
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Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ  
ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
        ค่านิยม 
   “I – SMART” 

 I : Integrated = เน้นบูรณาการ 
S : System = ทำงานอย่างเป็นระบบ 
M : Moral = ค้นพบคุณธรรม 
A : Achievement = มุ่งนำผลสำเร็จ 
R : Responsibility = งานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 

  T : Technology = รอบรู้เทคโนโลย ี
 
       จากนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ,แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 
2562 – 2565) ,แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  สู่การปฏิบัติ
โรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้นำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มาบริหารจัดการในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยาดังนี้  
     วสิัยทัศน์ 
             มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ชุมชนร่วมพัฒนา มีภูมิปัญญา และนวัตกรรม                            
             เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      พันธกิจ 
           1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 2. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่   
สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน ครูและบุคลากร ให้มีการสืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญา และ 
พัฒนาสู่นวัตกรรม 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการเรียนรู้ได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 
          5. จัดระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้  
เทคโนโลยีในการบริหารงาน ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
       เป้าประสงค ์
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญของ 
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 ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
  3. นักเรียน ครูและบุคลากร มีการสืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และพัฒนาสู่นวัตกรรม 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
         กลยุทธ์  
           1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ  
ทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
           2. ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกการเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           3. สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจักการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจามทุกภาคส่วน 
        
        โรงเรียนเวียงมอกวิทยามีการบริหารสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการ
บริหารเชิงรุกในการริเริ่ม พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระ
งานบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการนำเอาไปปฏิบัติจริง บรรลุผลตามเป้าหมาย 
โรงเรียนไดด้ำเนินการกำหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Management for SMART School 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่สังเคราะห์จากหลักการและทฤษฎีการบริหาร นำมาเชื่อมโยง ให้สอดคล้องเป็นวงจร
เชิงระบบด้วยวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา อันจะนำไปสู่การ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

      ๔.๒ วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยใช้รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษา ๖ Quality Management for SMART School Model  
      

      ๔.3 กระบวนการผลิตนวัตกรรม 
               การบริหารจัดการสถานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ๖ Quality Management for 
SMART School Model โรงเรียนเวียงมอกวิทยา เริ่มจากการนำนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาลงสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา โดยมีการวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ตั้งแต่แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ,แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2562 – 2565) ,แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา มาหลอมรวมและบูรณาการในการทำงานร่วมกันโดย
เน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักและเป้าหมาย SMART School นั่นคือ นักเรียนที่มีคุณภาพ 
(SMART Student) จากการบริหารงานของ ผู้บริหารมืออาชีพ (SMART Director) และ ครูมืออาชีพ 
(SMART Teacher) 

    ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาและสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยดำเนินการดังนี้ 
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    1. ศึกษานโยบาย เพ่ือใช้เป็นทิศทางหรือเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารงานขององค์กร โดยศึกษานโยบายด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาดังนี้  

❖ นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
❖ นโยบายของสำนักงานการศึกษาจังหวัดลำปาง 
❖ นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
❖ นโยบายของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา และความโดดเด่นของโรงเรียน 

             2. ศึกษาสภาพ ปัญหา ความโดดเด่นและแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดย
ดำเนินการศึกษาข้อมูล เอกสารต่างๆ จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (255๙-2563) รายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดดเด่นของ
โรงเรียน 

          ขั้นตอนที่ 2 สร้างและดำเนินงานตามรูปแบบ ๖ Quality Management for SMART School 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบที่สังเคราะห์จากหลักการและทฤษฎีการบริหาร นำมาเชื่อมโยง ให้สอดคล้องเป็นวงจร
เชิงระบบด้วยวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) โรงเรียนเวียงมอกวิทยา โดยดำเนินการดังนี้ 

   ๑. ขั้นการวางแผนพัฒนาคุณภาพ (P : Planing)               (Q-Goal, Q-Network) 

       โรงเรียนเวียงมอกวิทยามีการประชุมวางแผนการการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
และการบริหารจัดการสถานศึกษาผ่านการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สำหรับวางแนวทางเพ่ือคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จในอนาคตตามเป้าหมายทีช่ัดเจนมากที่สุดโดยมีเครือข่ายค
หน่วยงาน องค์กร ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีศักยภาพในการร่วมพัฒนา  

   ๒. ขั้นการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (D: Doing)       (Q-Team, Q-Work, Q-
Information) 

       โรงเรียนเวียงมอกวิทยานำแนวทางท่ีผ่านการวางแผนไว้อย่างชัดเจนมาสู่การปฏิบัติโดยมีทีมงาน
และกระบวนการดำเนินการมีคุณภาพและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพของกิจกรรมซึ่งกำหนดไว้ในแนวทาง
ดังกล่าว เพื่อสร้างความสำเร็จให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพจน
เกดิประสิทธิภาพสูงสุด  

   ๓. ขั้นการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ (C : Checking)          ( Q-PLCs) 

     โรงเรียนเวียงมอกวิทยามีการประเมินผลโดยวิธีและเครื่องมือต่างๆและมีการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพในโรงเรียน(PLC)และเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพสำหรับนำมาวิเคราะห์ แปลผล และเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ของความสำเร็จจากการดำเนินการว่าบรรลุผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร 

    ๔. ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ (A : Action)       SMART School 
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Quality-Network 
มีภาคีเครอืข่ายทีม่ีคุณภาพ 

ในการสนับสนนุ 

การดำเนนิงาน 

                        Quality-Goal 
ตั้งค่าเป้าหมายการทำงาน 

                                   ที่มีคุณภาพ 

Quality-PLC 
สร้างชุมชน 

แห่งการเรยีนรู ้
ในการขับเคลือ่น 

ดำเนนิการ 

Quality-Information 

ดำเนนิการภายใต ้

ข้อมูลสารสนเทศที่ม ี

คุณภาพ 

                                          Quality 

                                         -Team 
                                          มีทมีงานที่ม ี

คุณภาพในการ 

                                       ขับเคลือ่น 

                                             ดำเนนิการ 

                                              Quality-Work 
                                                ใชก้ระบวนการทำงาน 

                                                ทีม่ีคุณภาพสอดคลอ้ง 

                                       กับวงจร PDCA 

               โรงเรียนเวียงมอกวิทยานำผลการประเมินมาพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และตัดสินใน
การพิจารณาแนวทาง สำหรับการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คือ SMART School นั่นคือ นักเรียนที่มีคุณภาพ (SMART Student) การบริหารงานของ ผู้บริหารมืออาชีพ 
(SMART Director) และ ครูมืออาชีพ (SMART Teacher) 

๖ Quality Management f0r SMART School Model 
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 R = Research 
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              การบริหารสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่ม 
พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหาร โดยคำนึงถึง
ประโยชน์และความคุ้มค่า และมีการนำเอาไปปฏิบัติจริง บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยโรงเรียนเวียงมอกวิทยาได้
ดำเนินการกำหนดรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Management for SMART School Model 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่สังเคราะห์จากหลักการและทฤษฎีการบริหาร นำมาเชื่อมโยง ให้สอดคล้องเป็นวงจรเชิงระบบ
ด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
           ๑.) Quality-Goal (Q-Goal) : คือ การตั้งเป้าหมายที่มีคุณภาพในการทำงานร่วมกันในแต่ละการ
ดำเนินการ 
           ๒.) Quality-Team (Q-Team) : คือ การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนการทำงาน 
           ๓.) Quality-Work (Q-Work) : คือ การดำเนินการด้วยกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ 
          ๔.) Quality-Information (Q-Information) : คือ การทำงานต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพใน
การดำเนินงาน 
          ๕.) Quality-PLCs (Q-PLCs) : คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในโรงเรียนสู่การพัฒนา
นักเรียน 
          ๖.) Quality-Network (Q-Network) : คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ที่มี
ศักยภาพในการร่วมพัฒนา 
            รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ๖ Quality Management for SMART School Model ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการ PDCA ได้แก่ P การวางแผน C การ
ตรวจสอบ และ A การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอย่าง สู่เป้าหมาย SMART School นั่นคือ นักเรียนที่มี
คุณภาพ (SMART Student) จากการบริหารงานของ ผู้บริหารมืออาชีพ (SMART Director) และ ครูมืออาชีพ 
(SMART Teacher) 
            บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยริเริ่มพัฒนาสร้าง
หรือนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
โดยใช้ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ๖ Quality Management for SMART School Model สู่เป้าหมาย 
SMART School Model สู่เป้าหมาย SMART School นั่นคือ นักเรียนที่มีคุณภาพ (SMART Student) จาก
การบริหารงานของผู้บริหารมืออาชีพ (SMART Director) และ ครูมืออาชีพ (SMART Teacher) ดังนี้ 
           นักเรียนต้องมีคุณลักษณะเป็น SMART Student (นักเรียนที่มีคุณภาพ) โดย 
             S คือ Skill Learning (นักเรียนต้องมีทักษะชีวิต)  
                    M คือ Moral (นักเรียนต้องมีคุณธรรม)  
         A คือ Achievement (นักเรียนต้องมีพัฒนาการด้านสัมฤทธิ์ทางการเรียน)  

R คือ Responsibility (นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม) และ  
T คือ Technology (นักเรียนต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี) 

           ครูต้องมีคุณลักษณะเป็น SMART Teacher (ครูมืออาชีพ) โดย  
S คือ Skills of Teaching (ครูต้องมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้)  
M คือ Mindset (ครูต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู)  
A คือ Assessment and Analysis (ครูต้องมีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมและ      
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        หลากหลาย และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล)  
R คือ Research (ครูต้องมีการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและ  
T คือ Technology (ครูต้องมีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ และ  
        ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเอง เพ่ือนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ) 

           ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณลักษณะเป็น SMART Director (ผู้บริหารมืออาชีพ) โดย  
S คือ Supervision (ผู้บริหารต้องมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ)  
M คือ Management (ผู้บริหารต้องมีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และมีระบบ 
        ประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ 
        และประสิทธิผล)  
A คือ Academic (ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ และมีการวางแผนด้านงานวิชาการ 
       อย่างเป็นระบบ)  
R คือ Research ใช้การวิจัยเป็นฐานในการบริหารโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน) 
T คือ Teamwork (การทำงานเป็นทีม เป็นการทำงานโดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอำนาจ 
        ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน มีบรรยากาศ 
        ในการทำงานที่เป็นแบบเปิด สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและ 
        สมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพ่ือขับเคลื่อน สู่โรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้ 
        บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้) 

  
       ๔.๔  ผลการบริหารจัดการสถานศึกษา 
                  ผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ๖ Quality Management for SMART School Model ซ่ึง
เป็นรูปแบบที่สังเคราะห์จากหลักการและทฤษฎีการบริหาร นำมาเชื่อมโยง ให้สอดคล้องเป็นวงจรเชิงระบบ
ด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงมอกวิทยาให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ SMART School  ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลต่างๆในปีการศึกษา 2564 
ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของสถานศกึษาและของทุกภาคส่วน และเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ และ 
เป็นเกียรติภูมิของโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ดังนี้ 
                ด้านโรงเรียน 

❖ เกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง 1 ใน 6 โรงเรียนของระดับประเทศ โครงการอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive 
Farming จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  

❖ รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ
จัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564  

                ด้านครูและบุคลากร 

❖ รางวัลผู้บริหารดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คนดังนี้ 

1.  นางสวลี  มีมานะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น 



๑  โรงเรียน  ๑  นวัตกรรมการบริหารงาน                                                                                                               ๑๑ 

การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ๖ Quality  Management  for  SMART  School  Model 

 

    โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   อ าเภอเถิน    จงัหวดัล าปาง    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาล าปาง ล าพนู 

2.  นางสาวกาญจนา กามาด (เคมี) 
3.  นางสุวินตา ดีแท้ (ชีววิทยา) 

 4.  นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม (ฟิสิกส์) 
 5.  นายวรการ ประพัฒน์สิริ (เทคโนโลยี) 
 6.  นางสาวศศิยา หมายมั่น (คณิตศาสตร์) 
 7.  นางสาวสโรชินี สีทัน (ภาษาไทย) 
 8.  นางสาวรัชกนิษฐ์ ธรรมลังกา (คหกรรม) 
 9.  นางสาวสินจัย อินทะจักร (ภาษาจีน) 
 10. นางสาวกนกพร เทือกถา (สังคม) 

       ด้านนักเรียน 

❖ รางวัลการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงมอก ประจำปี 2565 
 “จามจุรี เกมส์” ดังนี้ 
1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย 
3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง 
4. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อชาย 
5. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อหญิง 
6. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตองชาย 
7. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันเปตองหญิง 

 

        

 
 

   
 
   
                      

 
 
 
  
 
 
 
 



๑  โรงเรียน  ๑  นวัตกรรมการบริหารงาน                                                                                                               ๑๒ 

การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ๖ Quality  Management  for  SMART  School  Model 

 

    โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   อ าเภอเถิน    จงัหวดัล าปาง    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาล าปาง ล าพนู 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑  โรงเรียน  ๑  นวัตกรรมการบริหารงาน                                                                                                               ๑๓ 

การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ๖ Quality  Management  for  SMART  School  Model 

 

    โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   อ าเภอเถิน    จงัหวดัล าปาง    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาล าปาง ล าพนู 

 

รางวัล / เกียรติบัตรที่ได้รับ 
 

เกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง 1 ใน 6 โรงเรียนของระดับประเทศ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive 

 
 

 
 

 
 
 



๑  โรงเรียน  ๑  นวัตกรรมการบริหารงาน                                                                                                               ๑๔ 

การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ๖ Quality  Management  for  SMART  School  Model 

 

    โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   อ าเภอเถิน    จงัหวดัล าปาง    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาล าปาง ล าพนู 

รางวัลผู้บริหารดีเด่นและครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน           
ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑  โรงเรียน  ๑  นวัตกรรมการบริหารงาน                                                                                                               ๑๕ 

การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ๖ Quality  Management  for  SMART  School  Model 

 

    โรงเรียนเวียงมอกวิทยา   อ าเภอเถิน    จงัหวดัล าปาง    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาล าปาง ล าพนู 

 
รางวัลการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงมอก ประจำปี 2565 

 “จามจุรี เกมส์” 
 

 
 
 
 

 
 
 

 




