
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผูน้ำการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล มุ่งมั่นสร้างคน 
สู่สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 ภายในปี 2565 

(Chalermkwansatree School, the learning leaderships of international standards, 
determines to develop quality of human to reach the 21st century skills within 2022) 

  

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร

มาตรฐานสากลและสมรรถนะแห่งศตวรรษท่ี 21 อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน 
    ตามมาตรฐานสากลและสมรรถนะแห่งศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
  

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะแห่งศตวรรษท่ี 21  

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
    ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21  
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง  
4. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และมาตรฐานสากล  
 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ 
   แห่งศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน

การศึกษา และมาตรฐานสากลตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  
    มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง  
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    และมาตรฐานสากล  



แผนงานหลักของโรงเรียน 
 

แผนงานหลักท่ี 1. แผนงานการพัฒนาผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนมผีลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

               สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

แผนงานหลักท่ี 2. แผนงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

               ตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 

แผนงานหลักท่ี 3. แผนงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  

               มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานหลักท่ี 4. แผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

               และมาตรฐานสากล 

 

 

โครงการหลักของโรงเรียน 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานสากล 

3. โครงการสร้างเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นพลโลก 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

    ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

6. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานสากล 

  



ผลลัพธ์ 
 
ผลลัพธ์ คือ  เพชรสรัสวดี 4 มิต ิได้แก่ 

มิติที่ 1  ด้านผู้เรียน : นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
1) ผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและ

แก้ปัญหาได้ 
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
6) ผู้เรียนมีผลการสอบ O-net  ทุกกลุ่มสาระฯ มีอัตราส่วนผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 

กับระดับประเทศของปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้น (เทียบกับตัวเอง) 
7) ผู้เรียนมีผลการสอบ O-net  ทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศของทุกปีการศึกษา 

(เทียบกับระดับประเทศ)  
8) ผู้เรียนสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
9) ผู้เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
10) ผู้เรียนยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  
11) ผู้เรียนผ่านการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้รับเกียรติบัตร, นักเรียนตัวอย่าง, สรัสวดีดีเด่น 
12) ผู้เรียนที่จบการศึกษาทุกคน ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
13) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตสู่การเป็นพลโลก 
14) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบริการเพ่ือสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสา 

 
มิติที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน : โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
ตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  

1) มีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
(ห้องเรียนพิเศษ) 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent Study : IS) 
3) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality-Classroom System) 
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในหลักสูตรสถานศึกษา  
5) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ

ของผู้เรียน 



 
 

มิติที่ 3  ด้านครู : ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
1) ครูได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง 
2) ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศท่ี 2 ในการสื่อสาร 
3) ครใูช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพร่

ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
4) ครูใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5) ครมูีความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
6) ครมีูผลงานเป็นที่ยอมรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับเขตพ้ืนที่ข้ึนไป 
7) ครมีูความรัก ความสามัคคี และความผูกพันภายในองค์กร  

 
มิติที่ 4  ด้านบริหารจัดการ: โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาและมาตรฐานสากล 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 

รอบด้านและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
2) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพ่ือการสื่อสารและเทคโนโลยี 
    ในการบริหารจัดการ  
3) ผู้บริหารมีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา 
    ระดับภาค/ชาติ/นานาชาติ 
4) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
5) โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและชุมชน ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีเ่อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายด้านคุณภาพการศึกษา (School Educational Quality Policy) 
 

1. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะ 
   แห่งศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 
2. มุ่งพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน

การศึกษา และมาตรฐานสากลตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษท่ี 21  
3. มุ่งพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  
    มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง  
4. มุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
    และมาตรฐานสากล  
 



เป้าหมายและตัวชี้วัด(KPI) ตามแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2563-2565 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 

1. เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมผูเ้รียน 
ทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สมรรถนะ
แห่งศตวรรษที่ 21 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานสากล 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนแตล่ะระดับชั้นมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป 
2. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามสามารถในการอ่าน
เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
3. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นและแก้ปัญหาได ้
4. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ร้อยละของผู้เรียนมคีวามสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
6. ร้อยละของผู้เรียนมผีลการสอบ O-net  ทุก
กลุ่มสาระฯ มีอัตราส่วนผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของโรงเรียนกับระดับประเทศของปีปัจจุบันกับ
ปีท่ีผ่านมา เพิ่มขึ้น (เทียบกับตัวเอง) 
7. ร้อยละของผู้เรียนมผีลการสอบ O-net   
ทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
ทุกปีการศึกษา (เทียบกับระดับประเทศ) 
8. ร้อยละของผู้เรียนสื่อสารได้อยา่งน้อย 2 ภาษา 
9. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม
ต่างๆได้รับรางวัลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
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2. โครงการพัฒนา 
และส่งเสรมิผูเ้รียน 
ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้เรียนยดึมั่นในสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ  
2. ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ได้รับเกยีรติบตัร, นักเรยีน
ตัวอย่าง, สรสัวดีดเีด่น 
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3. โครงการสร้างเสริม
ผู้เรยีนให้มีสมรรถนะ
แห่งศตวรรษที่ 21  
สู่การเป็นพลโลก 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีสำเรจ็การศกึษาทุกคน  
ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
2. ร้อยละผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตสู่การเป็นพลโลก 
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมบริการ 
เพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสา 

100 
 

80 
 

90 
 

100 
 

85 
 

95 

100 
 

90 
 

98 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาและ มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 

วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ตาม

มาตรฐานการศึกษา 

และมาตรฐานสากล

ตอบสนองต่อ

ศักยภาพของผู้เรยีน

แห่งศตวรรษที่ 21 

4. โครงการพัฒนา

หลักสตูรฐานสมรรถนะ 

กระบวนการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

ตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานสากล 

ตอบสนองต่อศักยภาพ

ของผู้เรียนแห่งศตวรรษ

ที่ 21 

1. มีหลักสตูรที่ส่งเสรมิความเป็นเลิศตอบสนอง
ความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรยีน (ห้องเรียนพิเศษ) 
2. ส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอนสาระ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (Independent 
Study : IS) 
3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียน
คุณภาพ (Quality-Classroom System) 
4. ร้อยละของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจใน
หลักสตูรสถานศึกษา  
5. ร้อยละของผู้มสี่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรยีน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 

3. พัฒนาและส่งเสริม
ครูและบุคลากร มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล  

มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
อย่างต่อเนื่อง 

5. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมครู บุคลากรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของครไูด้รบัการอบรมพฒันาความรู้
ความสามารถไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง 

2. ร้อยละของครสูามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ในการสื่อสาร 

3. ร้อยละของครูใช้สื่ออิเล็กทรอนกิส์ (ICT) ใน
การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผล 
การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) 
และออฟไลน์ (offline) 

4. ร้อยละของครูใช้กระบวนการวจิัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง 

5. ร้อยละของครูที่ขอรับการประเมินเพื่อขอ
เลื่อนวิทยฐานะใหสู้งขึ้น 

6. ร้อยละของครูที่ ได้รับการยอมรับและ 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระดับ 
เขตพื้นท่ีขึ้นไป 

7. ร้อยละของครูมคีวามรัก ความสามัคคี และ
ความผูกพันภายในองค์กร  
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้หลักของ TQM 

วัตถุประสงค ์
เชิงกลยุทธ ์

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 

4. พัฒนากระบวนการ
บริหารจดัการสู่ความ
เป็นเลิศด้วยระบบ
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

6. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ให้มคีุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากล 
 

1. ร้อยละของผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ,รอง
ผู้อำนวยการ) มีวสิัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ สามารถ
บริหารจดัการพัฒนาวิชาการทีเ่นน้คุณภาพ
ผู้เรยีนรอบด้านและพัฒนาครูให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ 

2. ร้อยละของผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ,รอง
ผู้อำนวยการ) สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ  

3. ร้อยละของผู้บริหาร(ผู้อำนวยการ,รอง
ผู้อำนวยการ)มีประสบการณ์การอบรม ศึกษาดู
งานแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการจดัการศึกษา ระดับ
ภาค/ชาต/ินานาชาต ิ

4. โรงเรียนมรีะบบการบรหิารจดัการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ 

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มี
ต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สงัคมและชุมชน 
ตลอดจนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
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