
                                                                                                                 

ตอนที่  2 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง           
มั่งค่ัง  ยั่งยืน” คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ซึ่ง
เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว มาเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา มุ่งเน้นการประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตังแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ทั้งการศึกษา การมีงาน
ท า การสร้างงาน ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21” 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 –2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ          
(พ.ศ. 2561 –2580 ) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด 
                 ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

การอ่านเป็นทักษะส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หากเด็กรักการอ่าน
สามารถอ่านได้อย่างแตกฉาน ก็จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและสร้างนิสัยถาวรให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะความสามารถในการอ่านจะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และน าไปสู่การขยายความรู้ตลอดชีวิต 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
ปีทองของการอ่าน 
 
กลยุทธ์ 

1. การศึกษาส่งผลต่อความม่ันคง : สร้างเสริมพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่าน 
2. สร้างความสามารถในการแข่งขัน : น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
5. สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอ่าน 
6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเสริมสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยในทุกช่วงวัย 
2. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศด้านการอ่าน สร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี“อ่านให้เห็น อ่านให้ฟัง” 
4. สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดการอ่านได้สม่ าเสมอ 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอ่าน 
6. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน 
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เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนมีความรักในการอ่าน ท าให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 

2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการอ่าน และอ่ืน ๆ เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. นักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ 

ติดตามประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  
 
เป้าหมาย 
“คุณภาพผู้เรียน คือ เป้าหมายสูงสุด” 
 

1. นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการด้านการอ่านเหมาะสมตามวัยอ่านร้อยละ ๖๐            
ขึ้นไป 

2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านผ่านตัวชี้วัดจ านวนหนังสือท่ีนักเรียนอ่านต่อปีและตัวชี้วัดเวลาที่
นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนต่อวันร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. โรงเรียนมีผลการอ่านออก เขียนได้จากระบบติดตามและประเมินผลงานด าเนินงานตามนโยบาย 
โครงการ และกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (e-MES) ตั้งแต่ระดับพอใช้ถึง
ระดับดีมากร้อยละ 80 ขึ้นไป 

4. โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ิมขึ้น             
ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

5. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา เพ่ิมขึ้น        
ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

6. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
วิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ5 หรือ ร้อยละ60 ขึ้นไป 

7. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
วิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
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จุดเน้น 

1. เด็กปฐมวัยรักการอ่านเป็นนิจ คิดมีเหตุผล 
2. ผู้เรียนทุกคนอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET 
4. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้: English with Smile 
5. พัฒนารูปแบบและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ICT ระบบ DLIT DLTV เพ่ือการเรียนรู้คู่คุณธรรมและสร้างนวัตกรรม 
7. โครงการตามพระราชด าริ 
8. ส่งเสริมชมรมวิชาการและเครือข่ายโรงเรียน 
9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก 
10. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
11. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเสริมสร้างเครือข่ายด้วย (PLC) 
12. ผู้เรียนรักการท างานและมีทักษะอาชีพ 
13. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก 
14. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
15. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 
 

ผลผลิต 
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

---------------------------------------------------- 
 

จากยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นั้น 

โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูลได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาโรงเรียน  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์  (VISION)   

“ภายในปี  2565  โรงเรียนรว่มราษฎร์วิทยานุกูล  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี  21 มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
พันธกิจ  (MISSION) 

 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เน้นการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพท้ังระบบ สู่ความเป็นครู

มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางอาชีพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
เป้าประสงค์  (GOAL) 

 
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการพัฒนากระบวนการ

จัดการความรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีคุณลักษณะของผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 
4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจด้วยวิธีที่หลากหลาย

บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ค าขวัญ   เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ปรัชญา   นตฺถิ ปฺญญาสมา อาภา   ( แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี ) 

 
อัตลักษณ์  จิตอาสาดี   มีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน  สื่อสารสองภาษา   งามตาสิ่งแวดล้อม 
 
เอกลักษณ์  มารยาทดี  มีวิถีไทย  ใส่ใจสุขภาพ 
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       โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
               
 

 
    
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารวิชาการ กลุ่มบรหิารทั่วไป 

นายธ ารงเกียรติ  ขามจัตุรัส 

 

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

 

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 

กลุ่มบรหิารงบประมาณ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

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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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 
 
 

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


