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กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2565                     
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียน               
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  ดังนี้ 
 
 

1. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
นโยบายการศึกษา  
รัฐบาลปัจจุบันในส่วนนโยบายด้านการศึกษา มีการหยิบยกประเด็นการศึกษาเชื่อมโยงกับการ 

พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ นโยบายในการพัฒนาการศึกษาไทย จึงด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือสะท้อนมุมมองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและก าหนดทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต 
โดยมีประเด็นหลักๆ ทางการศึกษาดังนี้  
 

1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้   
ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมีเป้าหมายชัดเจน โดยจัดการศึกษาหลากหลาย

รูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษาควรปรับปรุงพัฒนา  เน้นการ              
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ทั้งกายใจ  จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม  ให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ                  
มีเหตุผล  โดยผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลัก ความภูมิใจในความเป็นชาติ  รักสถาบัน  

 

1.2 ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
สนับสนุนการศึกษาในด้านต่ างๆที่เป็นความต้องการสร้างคน  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความทัดเทียมกัน  รวมถึงโอกาสและคุณภาพการศึกษาไทยโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปแบบต่าง ๆ เข้าไปบูรณาการกับการศึกษาทางไกล  เพ่ือใช้เป็นช่องทางของการเพ่ิมการเรียนรู้ทุกระดับ และ 
ต้องพิจารณาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน  ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะตามบริบทโดยครู 
ต้องกับกับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดท า  Smart Classroom  การพัฒนาระบบ  e-learning  เป็นต้น               
รวมถึงการจัดบริการการศึกษาควรพิจารณาครอบคลุมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม  

 

1.3 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยก าหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการ           
ศึกษาทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ                         
และแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย                
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ของรัฐโดยเฉพาะ การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ           
ศึกษา เพ่ือให้การปฏิรูปทางการศึกษาทั้งระบบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความเสมอภาค  
 

1.4 พัฒนาครู  ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจน  และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้าน             
ทั้งการผลิตและการพัฒนาครู โดยผลิตครูมืออาชีพ รับประกันการมีงานท า วางแผนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนการอบรมให้เป็นในเชิงรุก  คือ สร้างทีมลงไปท าการฝึกอบรมครูในพ้ืนที่
โดยตรง  เพ่ือไม่ต้องให้ครูออกจากห้องเรียนและทอดทิ้งนักเรียน  รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งในระยะสั้น     
ระยะปานกลาง และระยะยาว สิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ครูต้องพัฒนา คือ ปรับและพัฒนาวิธีการสอนของตนให้มี             
คุณภาพ ยึดการพัฒนาเด็กเป็นหลัก และใช้เวลาให้มากขึ้นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า                     
และเกิดคุณภาพต่อตัวเด็ก  
 

1.5 ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  มุ่งการผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานโดยบูรณาการการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เน้นการสร้างคนให้มี              
ความสามาร มีทักษะในการท างาน รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีในวิชาชีพต่ างๆ เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในทุกระดับ                 
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศและสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์  
 

1.6 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัว เตรียมพัฒนา       
ก าลังคน และสร้างความเข้มแข็งให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  รวมถึงพัฒนาประเทศให้            
เป็นศูนย์กลางของอาเซียน โดยการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับผู้ที่ยังไม่มีงานท า  การพัฒนาความช านาญในการ             
ประกอบอาชีพ   การใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ภาษาต่ างประเทศ  เพ่ือยืนยันว่าแรงงานไทยมีฝีมือจริง            
มีความรู้ความสามารถท างานได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สามารถเข้าสู่การเป็นแรงงานชั้นสูงจนถึงระดับ                 
ผู้บริหาร ได ้ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเรียนรู้ถึงภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม             
ของประเทศเพ่ือนบ้าน  
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1.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย และมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา                     
หันมาให้ความสนใจการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ  ภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการเรียนรู้                
ทั้งในและนอกสถานที่  ให้เรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่ างๆ  เชน่ พิพิธภัณฑ์  ปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต                
ให้ทันสมัยเพิ่มบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าชม ได้เรียนรู้อย่างสนุกและเพ่ิมจินตนาการ
ให้กับเด็ก รวมถึงการน าปราชญ์ชุมชนที่ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่ างๆ ท าให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  นอกจากนั้นทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดการศึกษา            
ต้องให้แนวคิดและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิ  ของตนเองและผู้อ่ืน เสรีภาพที่มีขอบเขต
ภายใต้การเคารพกฎหมายตลอดจนรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดี รู้จักให้เกียรติบุคคลอื่น และทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือ                   
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประเทศชาติจึงจะเดินหน้าพัฒนาไปได้  
 

1.8 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับปัญหาทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยการจัดการศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตั้งแต่ยังเด็กๆ มีการบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตร  อาจสอดแทรกไปในวิชาต่ างๆหรือรูปแบบของกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
เช่นโครงการโรงเรียนสีขาว การจัดท าหลักสูตร “โตไปไม่โกง” จะช่วยสร้างคน สร้างสังคมและสร้างชาติให้ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยได้  
 
2. สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564)                 
เป้าหมายหลักของแผนฯ  (Extreme  Goals)  

1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา 
    ประเทศ ในอนาคต  
2.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
3.  สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
4.  สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
    ทุกภาคส่วน  
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ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก  
1.  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
2.  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ 
     ทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน  
3.  ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง และพลโลก 
4.  อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น  
5.  ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปี และได้รับการรับรอง 
    คุณภาพ  
6.  สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
7.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะ เป็นที่พึงพอใจ 
     ของสถานประกอบการ และมีงานท าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน   
8.  จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ 
9.  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปีเพิ่มข้ึน   
10. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
11. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
12. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา  

 

วิสัยทัศน์  
- “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
- “ผู้เรียน”  หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก

กระทรวงศึกษาธิการ  
- “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึงรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา  
   แบ่งปัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในการดารงชีวิต  
- “มีความสุข”  หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง  
- “สังคม”  หมายถึงสังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
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พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ                

การพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  

 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการคิดวิเคราะห์ 

คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น  
3. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมือง และพลโลก 
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น 
5. จ านวนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่ติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของโลก เพ่ิมขึ้น  
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบแบบอัตนัย  
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กลยุทธ์  
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบ               

ทีห่ลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้ 

ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพ่ือการผลิต สื่อการ 

เรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ 

เรียนการสอน  
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิตได้รับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด การศึกษา 

และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ ความต้องการ 
     ในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการ ประเมินมาตรฐาน 

สมรรถนะวิชาชีพ  
4. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  
5. จ านวนครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพสิทธิ 

               ประโยชน์เกื้อกูล ความม่ันคง และผดุงเกียรติ  
6. ระดับความพึงพอใจในระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์  
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด 
     การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
2.  ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
3.  เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครู           
    ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ การพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  

1. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่ พึงพอใจของ 
    สถานประกอบการ และมีงานท าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
4. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่ างประเทศ  
5. จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
6. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 

              เพ่ิมข้ึน  
7. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ การพัฒนา 

              เพ่ิมข้ึน  
 

กลยุทธ์  
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์และพยาบาล  
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี 

และรองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ 

วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  

 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ 



8 
 

ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่ างประเทศ  
6.  ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  

1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปีเพิ่มขึ้น  
2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
3. ร้อยละของประชากรวัย 13 –15 ปี และวัย 16 –18 ปี ได้รับการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 
     และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับเพิ่มข้ึน  
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 

เพ่ิมข้ึน  
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได้  
6. จ านวนแรงงานอายุ 15 –59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ การศึกษา

เพ่ิมข้ึน  
7. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  

มีความหลากหลาย และให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 
กลยุทธ์  

1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่าง
กว้างขวาง  

4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  
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ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV  

, ETV  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น  
2. ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษามีความทันสมัย ผู้รับบริการ

สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
3. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย /เป็นปัจจุบัน  
4. สัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในโรงเรียนในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็น  

 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและ การบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล 
ของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ  
เป็นปัจจุบัน  และมีมาตรฐานเดียวกัน 

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานท างการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด การศึกษา  
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์  

1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ

หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น  
4. ระดับความส าเร็จในการมีส่วนร่วมขององค์กร /ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดและ

พัฒนาการศึกษา  
5. ร้อยละของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ  
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กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยเน้นด้านคุณธรรมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม  
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้าสร้าง

ความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากร 

เพ่ือการศึกษา  
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย /ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

องค์กรทัง้ภายในและต่ างประเทศ  
5. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม  พัฒนาเป็นสถานศึกษา            

นิติบุคคลในก ากับ 
 
3. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

วิสัยทัศน์  ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้า              
อย่างทั่วถึง  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
 
พันธกิจ  

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างเสมอภาค  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

ยุทธศาสตร์  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ  
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
4. ระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูบุคคลากรทางการศึกษา  
7. ระบบการบริหารจัดการ  
8. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
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9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 

เป้าประสงค์หลัก  
1. ก าลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  
3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษามีความทั่วถึงเป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จ าเป็น              

และนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ  
4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
5. ระบบ ICT มีบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น  
7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล  
8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค            

และเป็นธรรม  
9. ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต  
10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์  

 
4. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบายเพื่อพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต                
จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้  

 
 
 
 
 
 

 



12 
 

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ               
ความเป็นไทย 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก          

ของคนไทย 12 ประการ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ               

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค์  

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน            
ของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม                
ตามวัยและมีคุณภาพ  

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี ประสิทธิภาพ    

และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหาร

จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระท ายอานาจและความ
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 
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จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด              
ยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้  

 

ยุทธศาสตร์  1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ข้อ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ข้อ 2 สร้างแนวร่วมการก ากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
 

ยุทธศาสตร์  2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ             
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

กลยุทธ์ข้อ 3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ข้อ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้องเพ่ือลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม  
 

ยุทธศาสตร์  3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ข้อ 5  ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู  
กลยุทธ์ข้อ 6  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และ  
               ทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ข้อ 7  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
กลยุทธ์ข้อ 8 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
กลยุทธ์ข้อ 9  สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
กลยุทธ์ข้อ 10  ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผน 

สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจ าเป็นของ
โรงเรียน และสังคม  

 

ยุทธศาสตร์  4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
กลยุทธ์ข้อ 11  กระท ายอานาจและความรับผิดชอบ  
กลยุทธ์ข้อ 12  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ข้อ 13  ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 และสถานศึกษา  
กลยุทธ์ข้อ 14  ส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลมีความ 
  รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน  
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จุดเน้น  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 6 จุดเน้นการดาเนินการในปีงบประมาณ                   

พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการดังนี้  
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรการศึกษา  
3. จุดเน้นด้านการพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

ผลผลิต  
ผลผลิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ  
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้ 
ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  

 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
 

“คนชัยภูมิเป็นคนดีมีปัญญา  พ่ึงพาตนเองได้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ข้อมูลพืน้ฐานและการวิเคราะห์องค์กร 

 
1. ประวัติโรงเรียน 

 
           โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองไข่น้ า (สามหมู่บ้านบ ารุง)                                      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2482 โดย                       
นายอ าเภอจัตุรัส 
          เมื่อ พ.ศ. 2500 โรงเรียนวัดสว่างวารีถูกยุบโดยทางราชการ  จึงได้เข้าเรียนร่วมกับ                             
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ าและได้ย้ายมาตั้งโรงเรียนแห่งใหม่  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน  โรงเรียนอยู่ใน                     
ศูนย์กลางระหว่าง สามหมู่บ้าน   โดยมีนายสงวน  ดอกสันเทียะ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่และได้เปลี่ยนชื่อ            
เป็น  “ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล”  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520 
          โรงเรียนรว่มราษฎร์วทิยานุกูลมีที่ดิน 2 แปลง  ดังนี้ 
          แปลงที่ 1  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9   บ้านหนองไข่น้ า  ต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  
พ้ืนที่ 89  ไร่  2 งาน   14 ตารางวา  คือที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน 
          แปลงที่ 2  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกะฮาด  ต าบลกะฮาด   อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ  
พ้ืนที่ 12 ไร่  2 งาน  68  ตารางวา  
 รวมพ้ืนที่ของโรงเรียนทั้งหมด  102  ไร่  82  ตารางวา 

 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลอยู่ห่างจาก  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ เป็นระยะทาง                        
ประมาณ  19 กิโลเมตร   

 
อยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ                           

เป็นระยะทางประมาณ 27  กิโลเมตร  
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2. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
มีอาคารเรียนจ านวน  3  หลัง รวม 18 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง  บ้านพักครู 2 หลัง  

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
          อาคารเรียนหลังที่ 1 เป็นอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จ านวน 7 ห้องใช้เป็นห้องเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จ านวน  3  ห้อง   ห้องพักครู  1  ห้อง   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1  ห้อง ห้องศูนย์
อาเซียน  1  ห้อง และประชุม 1 ห้อง 
          อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จ านวน 8 ห้องใช้เป็นห้องเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  รวม  6 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องพักครู  1 ห้อง 
         อาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารเรียนทีโรงเรียนสร้างจากการรื้อถอนอาคารแบบ ป.1 ฉ โดยน าวัสดุ                
ที่ใช้งานได้  มาสร้างเป็นอาคารอนุบาล โดยได้รับงบประมาณจากคณะครู  พนักงานบริการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนอนุบาล 2  และอนุบาล 3                         
รวม 2  ห้อง และห้องสมุด 1  ห้อง  ห้องสหกรณ์ 1 ห้อง  ห้องพัสดุ  1  ห้อง 
            อาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญ 312 จ านวน 1 หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 ใช้เป็นโรงอาหาร 
            อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ จ านวน 1 หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและ                     
เข้าแถวของนักเรียน                                                                                                                                                                            
       ส้วม  จ านวน  7  หลัง  27  ที่ 
               หลังที่  1  จ านวน  3  ที่   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 
               หลังที่  2  จ านวน  4  ที่   สร้างเมือ่ พ.ศ. 2527 
               หลังที่  3  จ านวน  10  ที่   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 
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               หลังที่  4  จ านวน  1  ที่   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 
               หลังที่  5  จ านวน  1  ที่   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 
               หลังที่  6  จ านวน  2  ที่   สร้างเมือ่ พ.ศ. 2548 
               หลังที่  7  จ านวน  6  ที่   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552 
 
          ถังเก็บน้ าฝน แบบ ผ.33 จ านวน 4 ชุด  12  ถัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แบบ รพช. 1 ชุด                          
จ านวน 4 ถังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  แบบ ฝ.50  จ านวน   1  ถัง  อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  โอ่งน้ าขนาด 2,000  
ลิตร                จ านวน  7  ใบ 
 
        สนามฟุตบอล              แบบ ฟ.3 พิเศษ  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532  งบประมาณ  270,000 บาท 
        สนามบาสเกตบอล   จ านวน  1  สนาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 
        สนามวอลเล่ย์บอล   จ านวน  1  สนาม  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 
        สนามตะกร้อ                จ านวน  2  สนาม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542  และ  พ.ศ. 2559 
        สนามฟุตบอล  จ านวน  1  สนาม  สร้างเมื่อ  พ.ศ.2560 
 
Website       http://www.rrw.ac.th/ 
Facebook   https://www.facebook.com/rrw.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rrw.ac.th/
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ทรัพยากรโรงเรียน 
 

ตารางแสดง อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 

ประเภทอาคาร แบบ 
จ านวน
(หลัง) 

จ านวน 
(ห้อง) 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน สปช 105/29 
สปช 105/29 

1 
1 
 

7 
8 

 

อาคารประกอบ โรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ  312 
บ้านพักครูแบบกรมสามัญ  
บ้านพักครูแบบกรมสามัญ 
อาคารเรียนชั้นอนุบาล 2,3 
อาคารห้องพัสดุ 
ส้วม 
ส้วม 
ส้วมแบบ สปช 601 /26 
ส้วมแบบ สปช 601 /26 
ส้วม 
ส้วม 
ส้วมนักเรียนชายแบบ 6 ที่/49 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
3 
5 
3 
2 

3 ที ่
4 ที ่
8 ที ่
2 ที ่
2 ที ่
1 ที ่
6 ที ่

ช ารุด 
 

ช ารุด 
โรงเรียนจัดสร้างเอง
โรงเรียนจัดสร้างเอง 

 
 
 
 

โรงเรียนจัดสร้างเอง
โรงเรียนจัดสร้างเอง 

ถังเก็บน้ าฝน  7 ชุด   

สนามกีฬา ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล 
บาสเกตบอล 
ตะกร้อ 
เปตอง 

2  
1 
1 
2 
1 

  
 
 
 

โรงเรียนจัดสร้างเอง 
บ่อเลี้ยงปลา - 1  โรงเรียนจัดสร้างเอง 

โรงเรือนเลี้ยงไก่ - 1   
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3. จ านวนนักเรียน 
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
    

ชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

อนุบาล 2 1 10 5 15  

อนุบาล 3 1 10 9 19  

รวม 2 20 14 34  

ประถมศึกษาปีที่  1 1 11 16 27  

ประถมศึกษาปีที่  2 1 13 8 21  

ประถมศึกษาปีที่  3 1 19 11 30  

ประถมศึกษาปีที่  4 1 7 16 23  

ประถมศึกษาปีที่  5 1 13 9 22  

ประถมศึกษาปีที่  6 1 12 9 21  

รวม 6 75 69 144  

มัธยมศึกษาปีที่  1 1 14 13 27  

มัธยมศึกษาปีที่  2 1 5 14 19  

มัธยมศึกษาปีที่  3 1 11 8 19  

รวม 3 31 35 65  

รวมทั้งสิ้น 11 126 118 243  

4. ข้อมูลบุคลากร  
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ตารางแสดงข้อมูลครูประจ าการ ปีการศึกษา 2562 

ที ่
 

เลขที่ 
ต าแหน่ง 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 

/วิทยฐานะ 
วุฒิ สาขา/วิชาเอก 

วัน เดือน ปี 
ที่บรรจุ 

1 1598 นางนงค์นุช  คชา ผู้อ านวยการ กศ.ม. 
หลักสูตร                

และการสอน 
1 ก.ค. 2535 

2 1605 นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย ครู คศ.3 ศษ.บ. การประถมศึกษา 15 มิ.ย. 2522 

3 7606 นางทัศนีย์  แก้วเมืองน้อย ครู คศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา 1 พ.ค. 2524 

4 1611 นางสมคิด  ค าภีระ ครู คศ.3 ศษ.บ. การประถมศึกษา 4 ก.ค.2526 

5 1599 นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ ครู คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 25  ธ.ค. 2533 

6 7938 นางสงบ  เหลื่อมกลาง ครู คศ.3 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 28  มิ.ย. 2539 

7 3316 นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ ครู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา 18 ส.ค. 2552 

8 4167 นางสาวพรพรรณ  กุญชร ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 20 ก.ย. 2554 

9 1613 นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส ครู คศ.1 ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 16 ต.ค. 2556 

10 1610 นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ ครูผู้ช่วย ค.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 9 พ.ย. 2560 

11 3977 นางทัศมาลี  จีระออน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย 29 ธ.ค. 2560 

12 1606 นางสาวพรรณิภา หกขุนทด ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 8 พ.ย. 2561 

13 1609 นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว ครูผู้ช่วย ค.บ. นาฏศิลป์ 8 พ.ย. 2561 

14 7241 นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา 8 พ.ย. 2561 
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ตารางข้อมูลพนักงานราชการ / อัตราจ้าง / พนักงานธุรการ /พนักงานบริการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ สาขา/วิชาเอก 
วัน เดือน ปี 
ที่เริ่มท างาน 

1 นายคนอง  กุมขุนทด ช่างไฟฟ้า 4 ม.6 - 1 ก.ค. 2534 

2 นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ พนักงานธุรการ วทบ. สัตวศาสตร์ 3  ก.ค. 2560 

3 นางสาวมะลิวรรณ  แก้วสีขาว ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 พ.ย. 2561 

4 นายอนัน  ภู่บัว ครูอัตราจ้าง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 พ.ย. 2561 

5 นางสาวสุธิดา  ตวนชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาไทย 1 พ.ย. 2561 

6 นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ ครูอัตราจ้าง ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 มี.ค. 2562 

 
ตารางสรุปจ านวนบุคลากรปีการศึกษา 2562 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

บุคลากรชาย 
จ านวน 

บุคลากรหญิง 
รวม 

ครูผู้ช่วย 1 4 5 
ครู คศ.1 1 1 2 

ครูช านาญการ - - - 
ครูช านาญการพิเศษ 3 3 6 

รองผู้อ านวยการ - - - 
ผู้อ านวยการ - 1 1 

รวม 5 9 14 

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 

ครูอัตราจ้าง 1  3 4 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการฯ - - - 

รวม 1 4 5 
 นักการภาร(ช่างไฟฟ้า 4)  1 -  1  

รวม 1 - 1 

รวมบุคลากร 7 13 20 
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5. สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ตั้งอยู่ในเขตบริการขององค์การบริหาร                

ส่วนต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ ชุมชน สภาพชุมชุนพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา ที่ไร่ และที่ราบ               
อยู่ใกล้ล าน้ าชี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว                 
สภาพเศรษฐกิจครอบครัวส่วนมากมีฐานะยากจน และนอกจากนี้ประชาชนอีกบางส่วนได้มาการย้ายถิ่นฐาน            
ออก เพ่ือไปท างานในต่างจังหวัด หรือในเขตอุสาหกรรมอ่ืน 

ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจน รายได้ประชากร  34,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี               
สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ที่ดินบางส่วนเป็นดินเค็ม  แต่ชุมชนก็ยังยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในการ             
หาเลี้ยงชีพ  ได้แก่  การท านา  ท าไร่  (ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกอ้อย  ข้าวโพด)  ทอผ้า รับจ้างทั่วไป ผู้ปกครอง
นักเรียนบางคนไม่มีที่ดินท ากิน ต้องอาศัยการรับจ้างเป็นหลัก  

 
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ 

ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
 1)  ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา ได้แก่ ถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาทุกวัด  ท าบุญวัน             

ออกพรรษา ประเพณีบุญกฐิน ทอดผ้าป่า ประเพณีประจ าปีบุญพระเวส (เทศน์มหาชาติ) บุญข้าวกระยาสารท   
2)  ประเพณีงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่  

 3)  ประเพณีลอยกระทง ได้แก่ ประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ 
4)  งานบุญทั่วไป ประเพณีท าบุญตักบาตร  วันขึ้นปีใหม่  งานบวช  งานแต่งงาน 

 
                      
 

                                                                                              
      ือ                        ผู้น าชุมชน          นักเรียน  ปราชญ์ชาวบ้าน  วัด  ให้เข้ามา                           
มี                       

โรงเรียนร่วมกิจกรรมประเพณี  งานบุญในชุมชน เช่น น านักเรียนแห่เทียนวันเข้าพรรษา น านักเรียน              
ร าเปิดงานในงานวัดประจ าปี ลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสาพัฒนาวัด 

มีการศึกษาดูงานปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ เช่น การจักสาน  การท าฟาร์มวัว  การปลูกหญ้า                  
เข้าชมโรงเรียนสอนเลี้ยงวัว ปราชญ์ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่โรงเรียน 

ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน ชาวบ้านเข้ามาซ้ือสินค้าและบริการในกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เป็นต้น 
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6.               
 
ตาราง                                     

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
2. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
3. ห้องสมุด 
4. ห้องดนตรี นาฏศิลป์ 
5. ห้องคอมพิวเตอร์ 
6. ห้องสหกรณ์ 
7. บ่อเลี้ยงปลา 
8. โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 
9. สวนไผ ่
10. สนามกีฬา 
11. ตลาดนัดพอเพียง 
12. แปลงเกษตรพืชผักสวนครัว 
13. โรงเรียนวัว 
14. แก๊สมูลวัว 
 

1. วัดหนองกระเทือง 
2. วัดหนองไข่น้ า 
3. วัดกะฮาด 
4. วัดป่าสามหมู่บ้านบ ารุง 
5. บึงกะฮาด 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะฮาด 
7. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโนนคอกวัว 
8. ฟาร์มพ่อบุญส่ง  ภู่บัว 
9. ฟาร์มพ่อสุวิทย์  รักษ์ชัยภูมิ 
10. ฟาร์มแม่ตังโอ๋  รวดชัยภูมิ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนร่วมราษฎร์วืทยานุกูลมีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ               
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบ                
ต่อการพัฒนาการศึกษา   ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน SWOT                  
(SWOT Analysis)   ปรากฏผล ดังนี้ 
 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (STEP) 
 

สังคม-วัฒนธรรม  ( Social -cultural : S ) 

โอกาส ( + ) Opportunities อุปสรรค ( - ) Threats 

- ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรมใน
โรงเรียน 

-  มีการท า MOU กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
- ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
- มีแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน เช่น วัด ชุมชน  โรงเรียน

สอนเลี้ยงวัว ฟาร์มวัว 
- การคมนาคมสะดวก 
- เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 
- หน่วยงานเอกชนให้ความร่วมมือ 

-   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  ไม่มี   
    เวลาให้บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง   
    ความประพฤติและเรื่องการเรียน 
-   นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยก   
    ซึ่งส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก                  
-   ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
    จัดการเรียนการสอน 
-   กระแสบริโภคในยุคโลกไร้พรมแดน สื่อสังคม    
    ออนไลน์ที่ยากแก่การคัดกรองสื่อ 
-   ประชากรวัยเรียนลดลง 

เทคโนโลยี  ( Technological : T ) 

โอกาส ( + ) Opportunities อุปสรรค ( - ) Threats 

- ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้ท างานได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สะดวกต่อการปฏิบัติงานและ
ติดต่อสื่อสาร 

- เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย 

- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน         
ต้นสังกัด หน่วยงานภายนอก องค์กรเอกชน 

- สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะ
ติดอยู่กับการใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอ่ืนหรือสิ่ง
อ่ืน 

- สื่อที่ได้รับไม่เพียงกับความต้องการของ
จ านวนนักเรียน 
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เศรษฐกิจ  ( Economic : E ) 

โอกาส ( + ) Opportunities อุปสรรค ( - ) Threats 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน) 
จาก สพฐ. 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของ
จากบริษัท ห้างร้านรอบๆบริเวณโรงเรียน 

- ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้น าชุมชน 
องค์กรชุมชน และผู้ปกครอง 

 

- ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครองมี 
          ค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน  

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง รายได้
ค่อนข้างน้อย 

 

ด้านการเมืองและกฎหมาย ( Political-legal : P ) 

โอกาส ( + ) Opportunities อุปสรรค ( - ) Threats 

- มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

- มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐาน

ของระเบียบ เงื่อนไข แนวทางที่ถูกก าหนดไว้ 
- นโยบายต้นสังกัด มีการก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 
 

- มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยครั้ง           
ท าให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง 

- คนในชุมชนสนใจ ความรู้เรื่องกฎหมายและ
การเมืองน้อย 
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ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  (2S-4M) 
 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and policy : S1 )  

จุดแข็ง ( + ) Strengths จุดอ่อน ( + ) Weaknesses 

- มีการมอบหมายงานชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้าง
การบริหารงานเป็น 4 ด้านยึดหลักการ
บริหารแบบ PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบได้ 

- มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ 

 
 

- การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารงานของ 
โรงเรียนที่มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากร
เนื่องจากบุคลากรมีน้อย  และต้องรับผิดชอบ
งานที่ไม่ตรงกับความถนัด 

- การด าเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง คือ ผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET 

2. ด้านบริการและผลผลิต (Service and products : S2 )  

จุดแข็ง ( + ) Strengths จุดอ่อน ( + ) Weaknesses 

- นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 

- ผลการสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนยัง
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

3. ด้านบุคลากร ( Man: M1 ) 

จุดแข็ง ( + ) Strengths จุดอ่อน ( + ) Weaknesses 

- ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอน 

- ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีม   
- บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนา

ตนเอง 

- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญ
ในด้าน ICT 

- บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลา
ให้กับการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 

- มีการเปลี่ยนแปลงด้านจ านวนบุคลากรทั้ง             
การย้าย  การเกษียณ ท าให้การท างานขาด
ความต่อเนื่อง 
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4. ด้านงบประมาณ ( Money : M2 ) 

จุดแข็ง ( + ) Strengths จุดอ่อน ( + ) Weaknesses 

- มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ราชการ 

- ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 

 

- งบประมาณได้รับจัดสรรมากระชั้นชิด ต้อง
รีบเร่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

- ต้องส ารองจ่ายบางงานที่จ าเป็นเร่งด่วน 

- งานการเงินและพัสดุ ก าหนดระเบียบและ
เงื่อนไขตายตัว ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงาน
คือครู ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงคือการสอน ครูจึง
ต้องใช้เวลาในการท างานการเงินและพัสดุมาก 
จึงไปเบียดบังเวลาการสอนของครู 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ ( Material : M3 ) 

จุดแข็ง ( + ) Strengths จุดอ่อน ( + ) Weaknesses 

- มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  
ห้องพิเศษ  และวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการจัด
การศึกษา 

 

- สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานของนักเรียน 

 

6. ด้านการบริหารจัดการ ( Management : M4 ) 

จุดแข็ง ( + ) Strengths จุดอ่อน ( + ) Weaknesses 

- สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานชัดเจน 

- โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

- มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้าง 

 

- มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับ
การจัดการเรียนการสอน 

- การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 

- การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่ทันต่อการใช้
งาน 

 
 
 
 



28 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 ผลการวิเคราะห์สภาพภายในพบว่า  สถานศึกษามีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือสถานศึกษา

มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  มีการกระจายอ านาจการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม  มีอิสระในการน านโยบายการบริหารงานร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง  และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  จนงาน
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร  สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง  ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน  ชุมชนและสังคม   

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน ครูมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
เป็นทีม  ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมพูนความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารบุคลากรอย่างเป็นระบบ  สถานศึกษาจึงสามารถพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จุดอ่อนของสถานศึกษา  ได้แก่  การน าผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานยังไม่บรรลุผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  ผลการสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย  บุคลากรในสถานศึกษา
บางส่วนยังขาดทักษะในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนมีภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเกิดความล่าช้าและไม่คล่องตัว  เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินตามระเบียบ
ของทางราชการ  สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  รวมไปถึงการจัดการข้อมูล
สารสนเทศไม่ทันต่อการใช้งาน 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส (SWOT Analysis) 

 
SO (การน าข้อได้เปรียบและโอกาสมาใช้) 
 

- การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสนอง
นโยบายของโรงเรียนเรื่องการเรียน 2 ภาษา  

- การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกส่งเสริม 
ความถนัดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 

- ผู้ปกครองส่งเสริมและร่วมแรงช่วยเหลือด้าน
ทักษะอาชีพ เพื่อสนองนโยบายด้านการมี
ทักษะชีวิต และ เศรษฐกิจพอเพียง  

 
WO (การแก้ไขปัญหาจุดอ่อนโดยการพิจารณาโอกาส   
ภายนอกที่เป็นผลดีต่อองค์กร) 

- ได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในยุค
ศตวรรษท่ี 21 

- ครูผู้สอนน าโอกาสที่ได้ไปอบรมด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันมาพัฒนาชั้นเรียนและ
ผู้เรียน 
ให้มีความกล้าเรียนรู้ด้วยตนเองและกล้าแสดง

ออกมามากข้ึน  
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ST  

(การแก้ไขลดอุปสรรคภายนอกโดยน าจุดแข็งภายในมา

ใช้) 

- ประสานหน่วยงานภายนอกเพ่ือการสนับสนุน
นโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน 

- มีการจัดการประชุมและพบปะชุมชนเพ่ือสร้าง
สัมพันธ์อันแน่นแฟ้น 

- ผู้บริหารมีนโยบายช่วยเหลือเด็กยากจนเพ่ือ
สร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียน 

     

       

WT  

( การแก้ไขหรือลดความเสียหายอันเกิดจากจุดอ่อน

ภายในองค์กร และ อุปสรรคภายนอก) 

- สนับสนุนส่งเสริมครูให้เรียนรู้และได้รับโอกาส
ในด้านการสร้างความมั่นคง และ เรียนรู้ทักษะ
วิชาการต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพ่ือลดปัญหา
ครูไม่ครบชั้นเรียน  

- กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษกับบุคคลากรใน
องค์กรเพ่ือให้นักเรียนคุ้นชินกับการสื่อสารสอง
ภาษา 

- ปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียน
รู้จักการประหยัดทรัพยากรไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
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ส่วนที่ 3 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ (Strategic Issues) 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  พ.ศ.2562 - 2565 
 
กลยุทธ์ที่ 1. ด้านผู้เรียน 
            1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 
            2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

3.  ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพ   
4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5.  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และปลอดภัยจากพฤติกรรม 
    เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
            1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
            2.  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและการเพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา  
            3.  วางแผน สรรหาบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ 
      โรงเรียนและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 3. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
            1.  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

               โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน   
            2.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน 
                         การสอน 
   3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  รัฐ  เอกชน บวร 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

 
วิสัยทัศน์  (VISION) 

   
ภายในปี  2565  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล  พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียนใน 

ศตวรรษท่ี  21 มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

พันธกิจ  (MISSION) 
 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพท้ังระบบ สู่ความเป็นครูมืออาชีพใน 
ศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางอาชีพตามหลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

 

เป้าประสงค์  (GOAL) 
 

 
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ 
      สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีที่หลากหลายบนพื้นฐานของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน ( School  Logo ) 
 

 

 
 

 
1. อักษรย่อ ร.ว.ก  หมายถึง โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
2. ฟ้า – แดง สีประจ าโรงเรียน 
    สีฟ้า     หมายถึง  ความรู้   ความสดใส  ร่าเริง 
    สีแดง   หมายถึง  ความกล้าหาญ ความสามัคคี 
3. เปลวเทียนมีรัศมีโดยรอบ  ลอยอยู่เหนือริ้วแพรสีฟ้า            
ขลิบแดง 
   หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองและความสุภาพ  
5. ความหมายโดยรวม  คือ  ลูกฟ้าแดงทุกคนมีความ              
เฉลียวฉลาด  ร่าเริง สุภาพ มีความกล้าหาญ และสามัคคี 

 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 ต้นไผ่ 
 
 
สัตว์ประจ าโรงเรียน 
 แย ้
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ค าขวัญ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์   
 

 

ค าขวัญ 
 

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 

ปรัชญา 
 

นตฺถิ ปฺญญาสมา อาภา 
นัตถิ   ปัญญาสมา   อาภา 

(  แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี  ) 
 
 

 

อัตลักษณ ์
 

จิตอาสาดี   มีทักษะอาชีพพื้นฐาน 
สื่อสารสองภาษา   งามตาสิ่งแวดล้อม 

 
 

เอกลักษณ์ 
 

มารยาทดี  มีวิถีไทย  ใส่ใจสุขภาพ 
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       โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
               
 

 
    
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป 

นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส 

 

นายธ ารงเกียรติ ขามจัตุรัส   
นางสมคิด  ค าภีระ  
นางสงบ  เหลื่อมกลาง   
นางทัศมาลี  จีระออน 
นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว    
นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์    
นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร 
นายอนัน  ภู่บัว 
นางพรรณิภา  ไกยวงค์    
นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ   

 

นางสาวพรพรรณ  กุญชร 
นายธนพัฒน์  แก้วเมืองน้อย 
นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์ 
นางสมคิด  ค าภีระ 
นางสงบ  เหลื่อมกลาง     
นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ        
นายภาณุพงศ์  โคนชัยภูมิ   
นางพรรณิภา  ไกยวงค์  
นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว  
นางสาวจินต์จุฑา  บุญรัตน์ 
นายณัฐวัฒน์  ธรรมทวีวิทย์ 
นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร 
นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ 
นางสาวชยาลักษณ์  ไสยาสน์ 
นางสาวกัณฐิกา  มาสิงห์  
นายอนัน  ภู่บัว 
นายอาธิป  พุลนู  

นางสาวพรพรรณ  กุญชร 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายภาณุวัจน ์ ชาญณรงค์ นางสงบ  เหลื่อมกลาง 

 

นายศราวุฒิ  วงษ์วัติ 
นางทัศนีย์  แก้วเมืองน้อย  
นายภาณุวัจน์  ชาญณรงค์  
นางสาวพรพรรณ  กุญชร   
นางสาวปิณฑิรา   ภิรมย์กิจ 
นางพรรณิภา   ไกยวงค์ 
นางสาวหฤทัย  ฤทธิ์เพชร 
                                                                 

 

นายภาณุพงศ์ โคนชัยภูมิ  
นางสมคิด   ค าภีระ  
นายศราวุฒิ   วงษ์วัติ  
นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส 
นางพรรณิภา   ไกยวงค์ 
นางสาวปิณฑิรา  ภิรมย์กิจ  
นางทัศมาลี   จีระออน                                                                                                        

นางนงค์นุช  คชา 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 
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โครงสร้างแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2562-2565 
 
ตารางกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และมาตรฐานสากล 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะ ที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

1. มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร
ภาษาไทย ตามเกณฑ์ของแต่
ละช่วงขั้น 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

2. มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
แต่ละช่วงชั้น 

70 
 

 

75 
 

 

80 
 

 

85 
 
 

 
3. มีความสามารถในการคิด
ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ช่วงขั้น 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

4. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ 

75 80 85 90 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์    

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โครงการ
ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

80 
 

85 
 

90 
 

95 

2. มีความสุภาพ   รู้กาลเทศะ  80 
 

85 90 
 

95 

3. มีจิตส านึกรักสิ่ง 
แวดล้อมและสาธารณะสมบัติ 

80 
 

85 
 

90 
 

95 

4. เคารพสิทธิของผู้อื่นและ
น าหลักการประชาธิปไตยไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

ส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ  ทักษะชีวิต  
และทักษะอาชีพ   

ส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ ทักษะ
ชีวิต และทักษะ
อาชีพ   

1. มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมี
ทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

2. ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ 
สภาพแวดล้อม 

80 
 

85 90 
 

95 

3. จัดการกับปัญหาและความ
ขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

4. ท างานอย่างเป็นระบบ 
ตามขั้นตอนกระบวนการ
ท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ    

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

5. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจ 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

ส่งเสริมการสื่อ
เทคโนโลยี 

1. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

2. เลือกและใช้เทคโนโลยีใน 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

ส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนมีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี  และ
ปลอดภัยจากพฤติกรรม
เสี่ยง 

ส่งเสริมการเล่น
กีฬาและ
นันทนาการ 

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตามเกณฑ์ 
 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

2. สามารถแสดงความรู้สึกรัก
และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่นได้ 

80 
 

85 90 
 

95 

3. สามารถหลีกเลี่ยง 
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของตนเอง 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 

4. มีการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติบน
ความแตกต่างหลากหลาย 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 
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กลยุทธ์ที ่ 2  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 2565 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

- กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 8 
กลุ่มสาระ 
- กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระ 
 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจที่ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 

100 100 100 100 

2. หลักสูตรแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
กรอบหลักสูตรระดับ 
ท้องถิ่น จุดเน้น และความ
ต้องการของโรงเรียน 

90 
 

95 
 

100 
 
 

100 

ส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพและ
การเพ่ิมศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  

- โครงการทักษะ
อาชีพ 

1. ครูเข้าร่วมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

95 100 100 100 

2. ครูน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

95 100 100 100 

3. ครูพัฒนาตนเองด้าน
ผลงานทางวิชาการและวิทย
ฐานะ 

80 
 

85 
 

90 
 

 

95 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

วางแผน สรรหา
บุคลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของ 
โรงเรียนและชุมชน 
 

ส ารวจ สรรหา ครู
และบุคลากรให้มี
จ านวนและ
วิชาเอก ความ
ถนัดให้ตรงกับ
ความต้องการของ
โรงเรียน 

1. สถานศึกษามีจ านวนครู
ตรงตามเกณฑ์ 
 
 

85 
 

 
 

90 
 

 
 

95 
 

 
 

100 
 

 
 

2. มีครูครบวิชาเอก 
 

75 
 

 
 

80 
 

 
 

85 
 

 
 

85 
 

 
 

 

 
กลยุทธ์ที่  3  ด้านระบบบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาตาม            
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน   

พัฒนาระบบ
บริหาร 
 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

90 95 
 

100 
 

100 
 

2. มีการตรวจสอบประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
หลากหลาย และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

90 95 
 

100 
 

100 
 

3. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการ
ปฏิบัติจริง นักเรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

80 85 
 

90 
 

95 
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กลยุทธ์ที ่3   ด้านระบบบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและ
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
 

ส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้
แหล่งเรียนรู้อย่าง
คุ้มค่า 

1. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80 
 

 

85 
 

 

90 
 

95 
 
 

 

2. ครูให้แหล่งเรียนรู้                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ภาคเรียน 

80 
 
 

 

85 
 
 

 

90 
 
 

 

95 
 
 

 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย  รัฐ  
เอกชน บวร 
 

ส่งเสริมให้ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาจัด 
ประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

80 
 
 

 

85 
 
 
 

90 
 
 
 

95 
 
 
 

2. สถานศึกษามีการจัดแสดง
แผนภูมิโครงสร้างของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

    

3. สถานศึกษามีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครบทุกกลุ่ม/ทุกงาน 

80 
 

 

85 
 

 

90 
 

95 
 

 

4. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 

85 
 
 

 

90 
 
 
 

95 
 
 
 

100 
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ส่วนที่ 4 
 

โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 
 

เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้ จึงได้
ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ดังนี้ 

 

ตาราง 13  กลยุทธ์ระดับองค์กรสู่โครงการ 
 

กลยุทธ์ที่  1  ด้านผู้เรียน 

มาตรฐาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
มาตรฐานสากล 

 

- พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน และทักษะการคิด  
- ค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอน 
- พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์   
 

- ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 

วิชาการ 
บริหารทั่วไป 

3. ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  
ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพ   

 

- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพ 

วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 
 

4.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
 

วิชาการ 

5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมี
สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  และ
ปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ยง 

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
- โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
- กีฬาและนันทนาการ      

บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่  2  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มาตรฐาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
- พัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล 
 

วิชาการ 
วิชาการ 

2.  ส่งเสริมการพัฒนาตนเองด้าน
วิชาชีพและการเพ่ิมศักยภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

วิชาการ 

3.  วางแผน สรรหาบุคลากรทาง
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและ
ชุมชน 

- จ้างบุคลากร บุคคล 

 
 
กลยุทธ์ที่  3  ด้านระบบบริหารจัดการ 

มาตรฐาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

วิชาการ 

2.  พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
 

- สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
- ซ่อมแซมพัสดุครุภัณฑ์ 
 

บริหารทั่วไป 
งบประมาณ 

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย  รัฐ  เอกชน บวร 
 

- วันส าคัญ วิชาการ 
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ส่วนที่ 5 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

1. การบริหารแผน 
ในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องเป็นระบบบริหารจัดการที่ดีมีความเป็นอิสระคล่องตัว มุ่งส่งเสริม

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ประโยชน์สูงสุดมีความประหยัด คุ้มค่า                       
ลดขั้นตอนการบริหาร การบริการ บุคลากรเป็นมืออาชีพ การบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส รู้จักใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้โรงเรียนเป็นองคกรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานสูง ทางโรงเรียน             
ร่วมราษฎร์วิทยานุกูลจึงได้น าหลักการด าเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based 
Management) ภายใต้กรอบงานหลัก 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคลากร และ              
งานบริหารทั่วไป โรงเรียนจัดระดมสรรพก าลังจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนขอความร่วมมือจาก
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มาใช้ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์
สูงสุด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน โดยอาศัยการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้น             
ผลงาน (PBB) ปัจจุบันได้พัฒนางบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ (Strategy Performance – 
Based Budgeting : SPBB) และการบริหารแบบเน้นผลสัมฤทธิ์ (RBM) 

น าหลักธรรมมาภิบาลมาใช้เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกเวลา แนวคิดการด าเนินการบริหาร              
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้              
โรงเรียนเป็นฐานเกิดจากแนวคิดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอ านาจทางการศึกษาที่มีอยู่ใน                  
มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 

การจัดการศึกษา โดยการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) 
เป็นกลยุทธ์ที่นักคิดได้น าเข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเปลี่ยนอ านาจการตัดสินใจ         
(Decision Making) จากส่วนกลาง (Centralization) ไปให้แก่โรงเรียน (Decentralization) ดังนั้น                                 
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนจะต้องก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของตนเอง คือ                               
การได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนนั้น โรงเรียนจ าต้องด าเนินภารกิจดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานโรงเรียนด้วยตนเอง 
2. ก าหนดวิธีการด าเนินงานด้วยตนเอง 
3. ก าหนดหลักการรวมทั้งเกณฑ์ในการระดมทรัพยากรด้วยตนเอง 
4. บริหารงบประมาณและทรัพยากรของตนเองด้วยตนเอง 
5. ก าหนดวิธีการประเมินเอง 
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เพ่ือให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย โรงเรียนจะต้องยึดถือ
หลักการ ดังนี้ 

(1) ยึดถือ นโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติและกรมต้นสังกัดในการน า
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ โดยจัดระบบการบริหารตนเอง ( Self – Managing ) อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ               
เกิดประสิทธิผล 

(2) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนเสียในการจัดการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกในชุมชน ศิษย์เก่า ผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนนักเรียน               
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการโดยเป็นไปตามความ                           
ต้องการ และความคาดหวังของสังคม  
 
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การน าแนวคิดเรื่อง “การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” สูก่ารปฏิบัติ โดยการก าหนดแนวทางการ   
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิรูปการศึกษา 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน 
2. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้ 
3. ยุทธศาสตร์การประกันคณภาพการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. การปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 
6. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม 
7. ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. ยุทธศาสตร์การพิจารณากฎหมายลูกและแนวปฏิบัติ 
10. ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 
มีการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นกระบวนการร่วมคิดร่วมท าสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้                 

ร่วมกันอย่างร่วมทุกข์ ร่วมสุข เพื่อรวบรวมพลังภายในองค์กรไปสู่การปฏิรูปการศึกษา และความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงานโรงเรียน จะต้องด าเนินการจัดกระบวนการ 
วางแผนอย่างเป็นระบบ ครบวงจรของการด าเนินงานตามข้ันตอน 8 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษา 
2. ส ารวจตนเอง เพ่ือค้นพบจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาหรือยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
3. จัดท าแผนคุณภาพ (Quality Plan) 
4. ทบทวนและปรับระบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
5. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานระดับโรงเรียน ระดับฝ่าย ระดับหมวด/งาน และระดับบุคคล 
6. ปฏิบัติงานตามแผนและโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน (การน าระบบไปใช้) 
7. การประเมินตนเองตามสภาพจริง โดยจัดให้มีการประเมินภายใน 
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน (Self – Study Report)  
นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้น าหลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ใช้ในการบริหารแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้ 
1. 1หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใด ๆ จะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน 
2. หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใด ๆ จะต้องคานึงถึงความถกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี              

ไม่ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน 
3. หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใด ๆ จะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใด ๆ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ               

มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใด ๆ จะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความ

รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป 
6. หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใด ๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด               

ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลัก                
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. การก ากับติดตาม 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผน                

พัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2560 – 2562 โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE                          
(วงจรคุณภาพ) โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้ 

1)  P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ 
- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 

 
2)  D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ 

- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไร 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 
3)  C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 

- ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่ 

4)  A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
- มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้

วางแผนจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
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3. ระบบการติดตามประเมินผล 
โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล พ.ศ. 2562 – 2565  ดังนี้ 
1)  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
2)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
3)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
      5.1) ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 

        5.2) ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จ 
    สิ้นแล้ว  
   6)  น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อน าผลการศึกษาวิเคราะห์ 
   ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
 

.................................................................................................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


