
 



 
การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 – 2569  

 

************************************************** 
 

 ด้วยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ 
จังหวัดพะเยา  ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 ได้พิจารณาการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยาปีการศึกษา 2565 – 2569  

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
มีมติเห็นชอบ และให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา                 
ปีการศึกษา  2565 – 2569 ในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป 

 
 

                               (นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ) 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
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 คำนำ 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี  ฉบั บปรับปรุ ง (พ .ศ. 2565 – 2569)                     
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร                                 
จัดการศึกษาท่ีมีระบบมีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ        
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา ใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน        
ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ            
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของหน่วยงานด้วยวิธี 
SWOT Analysis เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและกำหนดตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ โดยเน้นการจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยการเพิ่ มเติมโครงการ/กิจกรรม                        
รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของหน่วยงาน นำเสนอผ่านการ
พิจารณา  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สถานศึกษา 
  ส่วนท่ี 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 
  ส่วนท่ี 4 แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) 
  ส่วนท่ี 5 การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน 
 ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์          
เป็นอย่างยิ่ ง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี  ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2565– 2569)                                       
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ให้ประสบผลสำเร็จ ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ต่อไป 
 

    

                                                 ( นางวิลาวัลย์  สมฤทธิ์ ) 
                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
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ส่วนที่  1 
ภาพรวมของโรงเรียน 

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
1.1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื ่อโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ที ่ตั ้ง บ้านเลขที ่ ๕๗๕ หมู ่ ๑๓  บ้านน้ำริน                
ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๘๑๒๙ 
หมาย เลขโทรสาร  ๐ -๕๔๔๖-๘๑๒๙ e-mail: py2chun130@gmail.com Website : www.rpk24.ac.th     
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
 

1.2. ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
โ ร ง เ ร ี ย น ร า ชป ร ะ ช าน ุ เ ค ร า ะ ห์  ๒ ๔  จ ั ง ห ว ั ดพ ะ เ ย า  ไ ด ้ ก ่ อ ต ั ้ ง ต า ม พ ร ะ ร า ชด ำ ร ิ ขอ ง                                    

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมูลนิธ ิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์                     
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื ่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๖ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของกรมป่าไม้         
บริเวณ ป่าแม่น้ำแวน – ขุนห้วยไคร้ และได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านห้วยงิ้วจำนวน ๒๒ ราย นำโดย นายสมบูรณ์  
ฟองแก้ว กำนันตำบลทุ่งรวงทอง มีพื้นท่ีท้ังส้ิน ๑๗๙ ไร่ ๔๐ ตารางวา  

โรง เร ียนราชประชาน ุ เคราะห ์  ๒๔ จ ั งหว ัดพะเยา  จ ัดต ั ้ งข ึ ้ น เพ ื ่ อสง เคราะห ์ เด ็ก เยาวชน 
ในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  
รับนักเรียนสหศึกษา (ชาย– หญิง) ประเภทอยู่ประจำ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ 
สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ (กองการศึกษาพิเศษเดิม) กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น 

ในการก่อสร้างเบื้องต้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๐๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) และได้รับเงินงบประมาณ (งบกลาง)  
จำนวน ๑ หลัง อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ จำนวน ๑ หลัง บ้านพักคร ู ๑ หลังโรงคร ัว ๑ หลัง                               
และ หอประปาถังสูง ๑ ชุด คิดเป็นเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) สมเด็จพระศรีนครินทราบรม                
ราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  สำหรับการก่อสร้างอาคารหอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖                    
จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๓๖ โดยกองพลพัฒนาท่ี ๓ กองทัพภาคท่ี ๓ จนแล้วเสร็จและเปิดรับน ัก เร ียนเข้าศึกษา ตั ้งแต่ว ันท่ี                            
16 พฤษภาคม ปีการศึกษา ๒๕๓๗ เป็นต้นมา  
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1.3  วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
1. เพื่อดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้การช่วยเหลือ                 

เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในครอบครัวผู้มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
2. เพ ื ่อช่วยเหลือเยาวสตรีในพ ื ้นที ่ภาคเหน ือ ที ่ม ี เง ื ่อนไขทางเศรษฐก ิจและสังคม มีควา มล่อแหลม                                       

ท่ีทำให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพไม่พึงประสงค์ ให้ได้รับการศึกษาท่ีดี 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านทักษะความรู้ และทักษะวิชาชีพทางด้านพาณิชยกรรม เกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม เพื่อการนำไปประกอบอาชีพ เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นพลเมืองดี                  
ของสังคมและประเทศชาติ 

4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศ 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

เลขที่ ๕๗๕ หมู่ ๑๓ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 

เหนือ 

ไป อ.ปง ไป อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

ไป อ.เชียงคำ 

ไป อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

สถานีตำรวจภูธรจุน 

ไป อ.เชียงคำ 

สามแยกป่าแดด 

ที่ว่าการอำเภอจุน 

 



 
แผนผังโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

 
 

นางวิลาวัลย์  สมฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 

นายปิยะ  นามบ้าน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

(10 ภาระงาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

(9 งาน) 

นางสาวณทิพรดา  ภูมิชัย 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกจิการนักเรียน 

(9 งาน) 

นายนพดล  ธรรมใจอุด 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 

(24 งาน) 

นายไพรวัลย์  โมกศิริ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

(11 งาน) 

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ 4 งาน 
(นางกมลวรรณ เสียงเย็น)  
1. งานบัญชี  
2. งานการเงิน 
3. ธนาคารโรงเรียน  
4. งานพัสดุ และสินทรัพย ์
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 
งานนโยบายและแผน 6 งาน 
(นางสาวยุพา มณีกร)  
1. งานแผนงาน  
2. งานสารสนเทศ  
3. งานควบคุมภายใน  
4. งานประกันคุณภาพ 
5. งานสำนักงานกลุ่มงาน  
6. งานสหกรณ์โรงเรียน 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  4 งาน 
(นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ) 
1. งานพัฒนาวิชาชีพ 
2. งานวินัยและการรักษาวินัย งานออกจากราชการ
3. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
4. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง งาน
สรรหา บรรจุแต่งต้ัง และโอนย้าย 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มงานอำนวยการ 5 งาน (นางนฤมล บุญตัน) 
1. งานสารบรรณโรงเรียน 
2. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล 
4. งานทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐ 
5. งานบริการบุคลากร งานกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
งานบริการบุคลากรงานนิเทศ / กำกับ / ติดตาม
และประเมินผล 

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  5 งาน 
(นางพิมลพันธ์  ปันแปง) 
1. งานแผนงาน   
2. งานทักษะดำรงชีวิต 
3. งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  
4. งานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม   
5. งานสำนักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 
กลุ่มงานวินัยนักเรียน 4 งาน 
(นางญาณินญา  ฝั้นพรม)  
1. งานบริหารงานนักเรียนประจำ 
2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานเสริมสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค ์
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและ
ประเมินผล 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 8 งาน (นายวิชา ภิมุข) 
1. งานหลักสูตร  
2. งานวัดผลประเมินผล 
3. งานเครือข่ายการศึกษา 
4. งานนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. งานจัดการเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 
6. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
7. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

8. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล  
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 9 งาน (นางสาวนิสาธร  กองมงคล) 
1. งานห้องเรียนสีขาว  
2. งานทะเบียนนักเรียน 
3. งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริมทักษะทางวิชาการ        
5. งานสำนักงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ  
6. งานโครงการอันเนื่องด้วยงานพระราชดำร ิ
7. งานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
8. งานนวัตกรรม เทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา 
9. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มงานวชิาการประถมศึกษา 7 งาน 
(นางพัณณินน์ ใจคำ) 
1. งานสำนักงานกลุ่มงานประถมศึกษา  
2. งานห้องเรียนสีขาวระดับประถมศึกษา  
3. งานจัดการเรียนรวมระดับประถมศึกษา  
4. งานวัดผลและประเมินผลระดับประถมศึกษา 
5. งานพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
6. งานจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
 

กลุ่มงานบริการ 5 งาน 
(นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์)  
1. งานสำนักงาน  
2. งานโภชนาการ 
3. งานแผนงานฝ่าย 
4. งานชุมชนสัมพันธ ์
5. งานบริการต้อนรับ   
6. งานเทคโนโลยีดิจิทัลและโสตทัศนูปกรณ์ 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 
กลุ่มงานอาคารสถานท่ีและ สิ่งแวดล้อม 
 (นายวิทวัส อินทะรังษี)  6 งาน 
1. งานยานพาหนะ 
2. งานกิจกรรมโรงเรียน 
3. งานระบบสาธารณูปโภค 
4. งานปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
5. งานพนักงานบริการและลูกจ้าง  
6. งานอาคารสถานทีแ่ละความปลอดภยั 
งานนิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 

นิเทศ / กำกับ / ติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 



 
1.๔ ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 

โรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่ก่อตั้งในปี  ๒๕๓๗      
 1. นายครรชิต  นุเสน          ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๓๙    

2. นายสุชิน   บุญพร้อม   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๔ 
3. นางวิไลวรรณ พิริยะกฤต  ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕  
4. นายสุชิน บุญพร้อม   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕๐  
5. นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๖๓  
6. นางวิลาวัลย์  สมฤทธิ์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 
1.๕ ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน         

1. ผู ้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางวิลาวัลย์  สมฤทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหาร 
การศึกษา  
 
1.6 ตราสัญลักษณ ์

 
  
 เป็นตราพระมงกุฎเปล่งรัศมีครอบรัชกาลที่ 9 โดยโรงเรียนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                   
ให้ใช้ตราของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยอนุโลมโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                   
ทรงเป็นองค์ชนูปถัมภ์ของโรงเรียน 
 
1.7 คำขวัญ 

รักศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานตามพระราชดำริ             
                         

1.8 อัตลักษณ์โรงเรียน                
จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ 
 

๑.๙ เอกลักษณ์  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำความพอเพียง  
       

๑.๑๐ สีประจำโรงเรียน         
น้ำเงิน – เหลือง 
 

1.1๑ อักษรย่อของโรงเรียน 
“ร.ป.ค. 2๔” 
 

1.1๒ ต้นไม้ประจำโรงเรียน  
           ต้นมะขามป้อม 



 
1.1๓ ภาระงาน 

การบริหารจัดการสถานศึกษาของรัฐมีภารกิจและหน้าที ่ คือ ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน                            
จึงต้องนำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล”                     
ซึ ่งมีหลักการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ                     
และหลักความคุ้มค่า มาบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานด้านต่างๆของสถานศึกษาซึ ่งได้แก่ การดำเนินงาน                     
ด้านบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบริหารทั ่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานแผนงาน                       
และงบประมาณ เพื่อเป้าหมายการจัดการศึกษาคือทำให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้แบ่งบทบาทหน้าท่ีภาระงานไว้ ๕  ฝ่ายดังนี้ 
ฝ่ายท่ี 1 ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานแผนงานฝ่ายบริหารแผนงาน                  

และงบประมาณ งานสารสนเทศฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารแผนงาน                    
และงบประมาณ งานระดมทรัพยากรและลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารการบัญชี การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ งานธนาคารและสหกรณ์โรงเรียน งานแผนงาน งานจัดทำแผนและเสนอของบประมาณ                      
การจัดสรรงบประมาณ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน   

ฝ่ายท่ี 2 ฝ่ายบริหารวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ งานแผนงานฝ่ายบริหารวิชาการ งานสารสนเทศ                   

ฝ่ายบริหารวิชาการ งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานจัดการเรียน                     
การสอน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานนิเทศการศึกษา งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ งานห้องสมุด งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน งานโรงเรียนแกนนำ                     
การจัดการเรียนรวม งานแนะแนวการศึกษา งานรับนักเรียน งานประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น                      
งานส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชน และหน่วยงานอื ่น  ๆ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานโครงการ                         
ตามแนวพระราชดำริ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานโครงการพิเศษอื่น ๆ 

ฝ่ายท่ี 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล งานแผนงานฝ่ายบริหารงานบุคคล งานสารสนเทศ                 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารงานบุคคล งานธุรการสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์                    
งานประสานเขตพื้นท่ี งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง 
งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติบุคลากร งานลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ 
งานประกันสังคม งานวินัยและรักษาวินัย การลาทุกประเภท การออกจากราชการ การดำเนินการเกี่ ยวกับ                    
การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และงานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ฝ่ายท่ี 4 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
            งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายบริหารท่ัวไป งานแผนงานฝ่ายบริหารท่ัวไป งานสารสนเทศฝ่ายบริหาร
ทั่วไป งานควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไป งานสมาคมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า งานระบบรักษาความปลอดภัย                       
งานโภชนาการ งานปฏิคม งานยานพาหนะ งานส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์ งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ งานอาคารสถานท่ี งานสาธารณูปโภค งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานเวรประจำวัน  

ฝ่ายท่ี ๕ ฝ่ายกิจการนักเรียน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
            งานสำนักงานและเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน งานแผนงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานสารสนเทศ                   
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานควบคุมภายในฝ่ายกิจการนักเรียน งานเครื่องแต่งกายและอุปโภคนักเรียน งานส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานทักษะการดำรงชีวิต งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                       
งานระเบียบวินัยนักรียนประจำ งานหอนอนนักเรียนประจำ และงานกิจการนักเรียน 



 
 
๑.๑๔ ข้อมูลเก่ียวกับบุคลากร 

  

ปีการศึกษา  25๖5  มีบุคลากรจำแนกดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 
จำนวน เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 
รองผู้อำนวยการ ๔ ๓ ๑ - - ๔ 
ข้าราชการครู 55 19 36 - 45 10 
พนักงานราชการ ๒๙ 14 15 - 26 3 
ครูธุรการ ๑ - ๑ - ๑ - 
ลูกจ้างประจำ 5 4 1 5 - - 
ลูกจ้างช่ัวคราว 9 5 4 9 - - 

รวมทั้งหมด ๑๐4 ๔5 59 14 72 18 
  
๑.๑๕ ข้อมูลเก่ียวกับนักเรียน 
ตาราง : ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 256๔ (๑0 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

 ระดับช้ัน 
เพศชาย เพศหญิง 

รวม 
ประจำ ไป-กลับ รวม ประจำ ไป-กลับ รวม 

1 ประถมศึกษาปีท่ี 1 11 0  5 0  16 
2 ประถมศึกษาปีท่ี 2 8 0  9 0  17 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 3 17 0  10 0  27 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 4 17 0  20 0  37 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 5 30 0  20 0  50 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 6 20 0  35 0  55 
7 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 58 0  60 0  118 
8 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 60 0  85 0  145 
9 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 58 0  84 0  142 

10 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 65 0  59 0  124 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 37 0  84 0  121 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 38 0  64 0  102 

รวมทั้งหมด 419 0  535 0  954 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานตามประเภทเด็กทีบ่กพร่องทางการเรียนรู้ 

สถานศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
ประจำปีการศึกษา : 2565 

ท่ี ชั้น 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ประถมศึกษาปีท่ี 1 - - - 
2 ประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
3 ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 1 9 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 2 11 
5 ประถมศึกษาปีท่ี 5 8 1 9 
6 ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 2 6 
7 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 - 10 
8 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4 2 6 
9 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9 - 9 

10 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 1 2 3 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2 1 3 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 1 1 2 

รวม 56 12 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานตามประเภทเด็กด้อยโอกาส 

สถานศึกษา : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 ประจำปีการศึกษา : 25๖5 

 

ลำดับ ประเภท ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

1 
เด็กยากจน 
(มากเป็นพิเศษ) 

16 17 27 37 50 55 118 145 142 124 121 102 954 

2 
เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 เด็กท่ีถูกทอดท้ิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
เด็กท่ีถูกทำร้าย 
อย่างทารุณ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
เด็กท่ีได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 เด็กในชนกลุ่มน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
เด็กถูกบังคับให้ขาย
แรงงานหรือแรงงานเด็ก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจบริการ
ทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
เด็กในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 พิการเรียนร่วม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด 16 17 27 37 50 55 118 145 142 124 121 102 954 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.๑๖ ข้อมูลเก่ียวกับอาคารสถานท่ี 

 1.5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  
  อาคารเรียน  ๔  หลัง  , โรงฝึกงาน  4  หลัง,  เรือนพยาบาล  2  หลัง   
  หอนอน  1๖  หลัง  , บ้านพักนักกีฬา 2 หลงั  
 15.2  จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๓๓  ห้องเรียนแบง่เป็น 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   =  ๒ : ๒ : ๒ : ๒ : ๒ : ๒ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-๓   = ๔ : ๔ : ๔  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔-๖   = ๓ : ๓ : ๓ 

 

ตารางแสดงอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ 
จำนวนครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง 

ท่ี รายการ แบบ ปีงบประมาณ ราคา/หน่วย จำนวน 
1. อาคารเรียน 216ล(ปรับปรุง) 2537 8,500,000 1 

2. อาคารเรียน 216ล(ปรับปรุง) 2540 8,461,700 1 
3. อาคารเรียน 108 ล 2549 1,400,000 1 
4. เรือนพยาบาล มาตรฐาน 2538 400,000 1 
5. เรือนพยาบาล มาตรฐาน 2549 800,000 1 
6. บ้านพักภารโรง มาตรฐาน/32 2538 121,000 2 
7. บ้านพักภารโรง มาตรฐาน/32 2539 121,000 2 
8. บ้านพักครู แบบ 203/27 2538 400,525 5 
9. บ้านพักครู แบบ 203/27 2539 413,000 2 

10. บ้านพักครู แบบ 203/27 2548 514,000 1 
11. บ้านพักครู แฟลต 8 หน่วย 2548 2,698,000 1 
12. บ้านพักครู แบบ 203/27 2558 692,500 1 
13. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 2538 1,820,883 1 
14. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/37 2551 2,400,000 1 
15. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 204/27 2556 4,916,000 1 
16. อาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 2552 1,820,883 1 
17. อาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 2538 4,090,000 1 
18. เสาธงสูง  12 เมตร - 2537 11,500 1 
19. ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล. แบบ ฝ. 33 2537 122,000 1 
20. ถังเก็บน้ำฝน ค.ส.ล. แบบ ฝ. 33 2539 119,900 1 
21. หอนอน มาตรฐาน 26 2537 1,390,000 5 
22. หอนอน มาตรฐาน 26 2538 1,389,394 3 
23. หอนอน มาตรฐาน 26 2539 1,390,000 1 
24. หอนอน มาตรฐาน 26 2540 1,480,000 3 
25. หอนอน มาตรฐาน 26 2542 1,579,000 1 
26. หอนอน มาตรฐาน 26 2556 3,431,500 1 
27. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2537 180,000 3 
28. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2538 179,800 3 
29. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2539 179,900 1 
30. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2540 180,000 1 
31. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2542 210,000 2 
32. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2543 209,000 1 
33. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2544 210,000 1 
34. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2545 210,000 1 
35. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2546 210,000 1 
36. ห้องน้ำห้องส้วม แบบที่ 6 / 27 2547 210,000 1 
37. อาคาร สพฐ. 4 ห้องส้วม 4 ห้อง 2556 702,500 2 
38. อาคาร สพฐ  4 ห้องส้วม 4 ห้อง 2558 351,500 1 
39. บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2539 293,700 1 
40. บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2556 828,000 1 

 



 
ท่ี รายการ แบบ ปีงบประมาณ ราคา/หน่วย จำนวน 

41. บ้านพักนักเรียน แบบ 8 คน 2557 1,299,500 2 
42. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2537 234,000 3 
43. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2538 234,400 3 
44. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2539 234,000 1 
45. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2540 234,000 1 
46. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2542 269,000 3 
47. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2543 269,000 1 
48. โรงอาบน้ำนักเรียนหญิง มาตรฐาน 2547 269,000 1 
49. โรงเรือนเลี้ยงไก่เน้ือ มาตรฐาน 2556 447,000 1 
50. โรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน มาตรฐาน 2556 394,000 1 
51. สนามวอลเลย์บอล - 2556 165,500 1 
52. สนามบาสเก็ตบอล FIBA 2556 394,000 1 
53. อาคารหอประชุม แบบ 100/27 2557 6,194,000 1 
54. บ้านพักภารโรง(แบบแฟลต)  8  หน่วย 2557 2,877,000 1 
55. อาคารตากผ้า - 2558 399,000 5 
56. อาคารตากผ้า - 2558 899,000 11 
57. อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำ มาตรฐาน 2559 908,200 2 
58. อาคารเรียน  216ปรับปรุง46 2559 3,802,200 1 

59. หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ 2559 8,151,000 1 
60. บ้านพักครู  แบบ 205/26 2559 717,300 1 
61. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง - 2559 2,789,700 1 

62 บ้านพักครู แบบ 203/27 2560 836,200 1 
63 หอนอน แบบมาตรฐาน 26 2560 3,793,000 1 

64 ส้วมมาตรฐาน แบบ 1๐  (ส้วม แบบ สปช.
 6่05/45) 

2560 569,600 1 

65 ป้อมยาม แบบ กอส 2560 200,600 1 
66 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. 2560 372,000 1 
67 หอถังน้ำ 18/12 2560 528,900 1 
68 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8หน่วย) 2561 3,838,000 1 
69 หอนอน แบบมาตรฐาน 38 2561 8,292,000 1 
70 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง มาตรฐาน 2561 462,000 1 
71 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 2561 608,100 1 
72 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 2561 483,300 1 
73 หอนอน แบบมาตรฐาน 38 2562 8,292,000 1 
74 บ้านพักครู แบบ 203/27 2562 836,200 1 
75 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง แบบมาตรฐาน 2562 462,000 1 
76 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 2562 483,300 1 
77 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 2562 608,100 1 
78 หอถังน้ำ 18/12 2562 528,900 1 
79 อาคารเรียน 216 ล/57-ข 2563 21,470,000 1 
80 หอนอน แบบมาตรฐาน 38 2563 7,745,700 1 
81 อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 2563 5,421,000 1 
82 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง แบบมาตรฐาน 2563 495,000 1 
83 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที/49 2563 387,800 1 
84 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที/49 2563 510,200 1 
85 อาคารฝึกงาน แบบ 204/27 2564 5,421,000 1 
86 อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) 2564 4,068,000 1 
87 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง แบบมาตรฐาน 2564 495,000 1 
88 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที/49 2564 674,920 2 
89 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/49 2564 533,920 2 



 
ท่ี รายการ แบบ ปีงบประมาณ ราคา/หน่วย จำนวน 

90 อาคารพยาบาล - 2564 1,082,000 1 
91 ถังเก็บน้ำใต้ดิน ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม 2564 383,100 1 

92 บ้านพักครู   แบบ 203/27 2565 891,000 1 
93 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย แบบ 6 ที่/49 2565 674,920 1 
94 ถังเก็บน้ำใต้ดิน  ค.ส.ล. ขนาดความจุ 120 ลบ.ม. 2565 383,100 1 

 
1.๑๗ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบ มีประชากรประมาณ ๔,๒๕๒ คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำริน  ชุมชนบ้านห้วยงิ ้ว หมู่ ๒ ชุมชนบ้านห้วยงิ ้ว หมู่ ๖ ชุมชน                  
บ้านห้วยไคร้หมู่ ๑ ชุมชนบ้านห้วยไคร้หมู่ ๘ อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้างและเกษตรกรรม     
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

จุดเด่น  
1. คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสูง 
2. ผู้นําชุมชนมีประสิทธิภาพ 

1.๑๘ แนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียน 
โรงเร ียนมีแนวคิดในการนำนโยบาย การจัดการศึกษาทั ้งของร ัฐบาลและต้นสังก ัดมาประยุกต์                           

เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้หลักการบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) หลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา หลักการของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีความยืดหยุ่น                     
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น และใช้หลักการบริหารระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) 
นอกจากนี้ยังใช้หลักการพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน     
เสมือนบ้าน และส่งเสริมงานตามโครงการพระราชดำริ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นหลักในการพัฒนาจุดเด่นและแก้ไข
จุดอ่อนของโรงเรียน 

ลักษณะของการบริหาร / การดำเนินงาน 
โรงเรียนได้บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารตามฝ่าย หมวดงาน ซึ่งถือเป็นงานหลักและงานประจำแล้ว

ในการดำเนินกิจกรรม / โครงการ ต่าง ๆ มุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยมีการติดตาม
จากการดำเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดทิศทางในการพัฒนาไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ซึ่งใช้เป็นแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) นอกจากนี้
โรงเรียนได้พัฒนาให้บุคลากรทุกคนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นผลการปฏิบัติสู่คุณภาพตาม
มาตรฐานกรมสามัญศึกษา 3 ด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

 จากการนำระบบวงจรการพ ัฒนาคุณภาพของเดมม ิ ่ ง (P D C A) มาใช ้ ในการพ ัฒนามาตรฐาน                           
การดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้มีการพัฒนาขึ้นจนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนได้ดำเนินการทุกขั้นตอน    
ดังนี้ 

1) ด้านการวางแผน (PLAN) 
มีการวางแผนร่วมกันในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตโดยผู้บริหาร ครู – อาจารย์ 

บุคลากรอื่น นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้การสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ   เพื่อนำมาเป็นนโยบาย 
หรือจุดเน้นของโรงเรียนที่จะต้องพัฒนาหรือแก้ไขในจุดนั้น ๆ ก่อนสำหรับ คุณภาพมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ                  
ที่กำหนดโดยกรมสามัญศึกษา ( ในการประเมินภายใน ) ได้มีการวางแผนร่วมกันว่า ต้องการให้ได้ระดับคุณภาพ 
จากเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งขึ ้น และจะพัฒนาให้สูงขึ ้นจากเดิมได้อย่างไร โดยในเรื ่องของการวางแผนนั้นกำหนด                       
เป็นรูปธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติงานประจำปี 

2) ด้านการดำเนินงานตามแผน (DO) 
เป็นการนำแผนที ่วางร่วมกันจากหลายฝ่ายดังกล่าวข้างต้น ลงสู ่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดเป็น                      

ปฏิทินปฏิบัติงาน และดำเนินงานตามปฏิทินท่ีต้ังไว้ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและให้คำแนะนำ
ในการดำเนินงานจากฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ปฏิบัติจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ 

3) ด้านการตรวจสอบ ติดตาม (Check) 
โรงเรียนมีคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูล                         

อันเป็นร่องรอยของความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่บุคลากรทุกฝ่ายร ่วมกันดำเนินงาน                            
มีการแนะนำและสะท้อนให้เห็นลู่ทางในการพัฒนางานจากผลการประเมิน โดยคณะกรรมการภายในโรงเรียน 

 

4) ด้านการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (ACTION) 
หลังจากที่มีการประเมินภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียนแล้ว ได้มีการประชุมสรุปเป็นปัญหา                    

อุปสรรค์ แนวทางในการพัฒนามาตรฐานในอนาคต จุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละมาตรฐานนำเสนอผลการประเมิน
ตนเองไว้ในรูปแบบของเอกสาร (SSR) เผยแพร่ผลการประเมินให้ผู ้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน                  
ได้รับทราบ เพื่อร่วมกำหนดการวางแผนในการพัฒนาต่อไป อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑.๑9. ภาพรวมสถานศึกษาก่อนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
ปีการศึกษา 2563 (ประเมินภายใน) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

ภาพรวม ดีเลิศ 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563  
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 

ปีการศึกษา 2564 (ประเมินภายใน) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม ยอดเยี่ยม 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564            
ในภาพรวม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
รอบที่ 4 (ประเมินภายนอก) 
 

มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเย่ียม 

ภาพรวม ดีเย่ียม 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 ในภาพรวม 
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

 

 



ส่วนที่ 2 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้ทำการวิเคราะห์สภาพองค์กร ในวันที่ 21 - 25 

มีนาคม พ.ศ. 2565 สรุปผลดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

STEP ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (Opportunities: O) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค/ ข้อจำกัด (Threats: T) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม    
    (Social-Cultural) 

So ๑. หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ให้การสนับสนุน การ
จัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  
So ๒. หน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร จึง
ทำให ้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
So ๓. ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น  
จึงทำให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
So ๔. ชุมชน และผู้ปกครองให้การยอมรับผลการพัฒนา
นักเรียนจึงทำให้ส่งนักเรียนมาเข้าเรียนมากขึ้น 

St ๑. ผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจึงทำให้ความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน การติดต่อประสานงานบาง
พื้นที่ เป็นไปด้วยความยากลำบาก  
St 2. สภาพครอบครัวที่มีความแตกแยก นักเรียนได้รับการ
เลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
St 3. ความเชื่อด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นทำให้นักเรียน
มีค่านิยมการมีครอบครัวก่อนวัยอันควร 
St 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นบริโภคนิยมตามยุค
โลกาภิวัตน์ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

2. ด้านเทคโนโลยี    
    (Technological) 

To 1. เครื ่องมือการสื ่อสารสะดวกและทันสมัย ทำให้
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานชุมชนและผู้ปกครองได้อย่าง
รวดเร็ว 
To 2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
จากหน่วยงานต่างๆ ทำให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  
To 3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้นักเรียน
สามารถแสวงหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีความรู้ที่
กว้างขวางขึ้น 

Tt 1. สื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและหลากหลาย นักเรียน
ขาดภูมิคุ้มกันจึงนำมาใช้ไม่เหมาะสม 
Tt 2. การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
และฐานะทางครอบครัวแตกต่างกันจึงทำให้การจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพ 
Tt 3. ผู้ปกครองขาดทักษะที ่จำเป็น ในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทำให้ไม่สามารถแนะนำบุตรหลานให้มีการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
Tt 4. ระบบควบคุมการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3. ด้านเศรษฐกิจ  
    (Economic) 

Eo 1. โรงเร ียนได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย ่างเพ ียงพอ ทำให ้สามารถจัด
การศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ 
Eo ๒. มีหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน 
ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย ่าง
เหมาะสม 

Et 1 .ผ ู ้ปกครองส่วนใหญ่ม ีฐานะยากจนจึงไม ่สามารถ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษาได้ 
Et 2. จังหวัดพะเยาเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่
ราคาผลผลิตไม่แน่นอนจึงทำให ้ครอบครัวของนักเร ียนมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่เหมาะสม 
Et 3. บิดามารดาของนักเรียนส่วนใหญ่ต้องไปประกอบอาชีพ
ต่างพื้นที่ ภาระการเลี้ยงดูเป็นของผู้สูงอายุจึงทำให้ไม่สามารถ
อบรมเลี้ยงดูให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

4. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย    
(Political and Legal) 

Po 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติเปิดโอกาสให้ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทำให้
สามารถจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายตามบริบทและ
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
Po 2. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทำให้ผู้เรียนได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
Po 3. นโยบายการกระจายอำนาจและการปฏิรูป
การศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

Pt 1. มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายการศึกษา และผู้บริหาร
ระดับสูงบ่อยคร้ัง ส่งผลให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเน่ือง 
Pt 2. นักเรียนบางส่วนไม่มีสัญชาติหรือหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร์ ทำให้ขาดโอกาสในการทำงานที่ดี และมีความมั่นคง 
Pt 3. การนำกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ และการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนมาใช้ ที่ยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทำให้โรงเรียน
ไม่สามารถอบรมเลี้ยงดูนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่าง
สะดวก 

 



2. ผลการศึกษาสภาพปัจจัยภาพแวดล้อมภายใน 
2S4M ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths: S) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร 
    (Structure: S1) 
 

Ss 1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงาน
ที่ชัดเจน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ  
Ss 2. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนที่
ชัดเจน ทำให้การรับนักเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
Ss 3. โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจชัดเจน ทำให้มีแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาสู่เป้าหมาย  

Sw 1. คู่มือในการปฏิบัติงานที่ไม่ครอบคลุมภาระงาน 
ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
Sw 2. โรงเรียนมีการกระจายอำนาจตามโครงสร้าง
การบริหารงาน แต่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนำไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
Sw 3. การกำหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติการที่ไม่
ครอบคลุมทำให้ได้รับงบประมาณในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 
Sw 4. การกำหนดภาระงานที่ไม่เท่าเทียมกันทำให้
บุคลากรขาดแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ 
Sw 5. แผนปฏิบัติการประจำปีที ่ไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้การปฏิบัติงานไม่
บรรลุเป้าหมาย 

2. ด้านผลผลิตและบริการ 
(Service and Product: S2) 

Ss 1 โรงเรียนมีกระบวนการค้นหา ด้วยการ
ประสานงานความร ่ วมม ือก ับหน ่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 
Ss 2 โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สำหรับการให้บริการ
ทางการศึกษา กับชุมชน หน่วยงาน องค์กร และ
นักเรียน 
Ss 3 โรงเรียนให้การอบรม ดูแล ช่วยเหลือให้
นักเรียนมีระเบ ียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม                  
อยู่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
Ss 4 โรงเร ียนม ีการจ ัดก ิจกรรมท ี ่ส ่งเสริม 
สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
ทำให้นักเรียนมีความพร้อมและมั่นใจในการกา้ว
เข้าสู่สังคมในอนาคต 

Sw 1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ยังไม่เหมาะสม บาง
รายวิชา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ ไม่สอดคล้องกัน  
Sw 2 การจัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่
เอ้ือต่อการเข้าใช้และฝึกปฏิบัติ 
Sw 3 ระบบการให้บริการด้านข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่ ย ังไม่
สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย 
Sw 4 นักเรียนไม่ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตจึงทำ
ให้ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน 
Sw 5 นักเรียนขาดความตระหนักในการดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติและไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียน 
Sw 6 นักเรียนไม่ตระหนักในการดูแลสุขนิสัยของตนเองและ
ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
Sw 7 นักเรียนขาดวิจารณญาณในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ทำ
ให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 

3. ด้านบุคลากร 
   (Man : M1)  

Ms 1 โ ร ง เ ร ี ย น ไ ด ้ ก า ร ส น ั บ ส นุ น
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเน่ือง ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
Ms 2. มีการจัดทำแผนงบประมาณ โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
Ms 3.  ม ีการใช ้จ ่ ายงบประมาณตาม
ระเบียบและข้อกำหนดของส่วนราชการ 
ทำให ้การบร ิหารจ ัดการเป ็นไปอย่าง
ถูกต้อง  

Mw 1 การใช้งบประมาณไม่สอดคล้องกับกิจกรรมทำ
ให้ผลการดำเนินงานไม่คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับ 
Mw 2 การติดตามการใช้งบประมาณการดำเนินงานที่
ไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด 
Mw 3 ครูและบุคลากรไม่เข้าใจระเบียบการใช้จ่าย
งบประมาณ จึงทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า 
Mw 4 การกำหนดระยะเวลาการใช้งบประมาณตาม
แผนไม่เหมาะสม จึงทำให้การเบิกจ่ายกระชั้นชิด 
 

4. ด้านงบประมาณ 
  (Money : M2) 

Ms 1. มีบุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์ ทำ
ให้สามารถปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 

Mw 1 ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ใน
การทำงาน และไม่พัฒนาตนเอง ทำให้การปฏิบัติงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ 



2S4M ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths: S) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) 
Ms 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายตรงก ับสาขาวิชาส่งผลให้
นักเรียนพัฒนาด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว 
Ms 3 บ ุคลากรได้ร ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทำให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส  

Mw 2 ครูและบุคลากรส่วนหนึ่ง ไม่มีจิตสาธารณะ                 
ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานของส่วนรวม 
Mw 3 ครูขาดความตระหนักและความมุ่งมั ่นในการ
สอน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ไม่เต็มตามศักยภาพ 
Mw 5. บุคลากรภายในโรงเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะ
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ร่วมงาน และการทำงาน
เป็นทีม 
Mw 6. ครูและบุคลากรบางส่วนได้รับการมอบหมาย
งานที ่ ไม ่สอดคล ้องก ับความสามาร ถ ทำให ้การ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและงานไม่มีคุณภาพ  
Mw 7 การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนทำ
ให้มีการนำไปปฏิบัติไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
Mw 8 คร ูบางส ่ วนขาดความร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จ ใน
กระบวนการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องทำให้การวัด
และประเมินผลไม่ตรงตามตัวชี้วัด ส่งต่อคุณภาพผู้เรียน 
Mw 9 ครูบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร   
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหา เชิงบรรยาย 
มากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เชิงรุก ส่งผลให้
นักเรียนขาดทักษะการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

5.ด้านวัสดุอุปกรณ์การ
ดำเนินงาน  
  (Material : M3)  

Ms 1 โรงเร ียนม ีส ื ่อ ว ัสด ุอ ุปกรณ์ ที่
เพียงพอ ทำให้การสามารถนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
Ms 2 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอ
เน็ตให้บริการอย่างทั่วถึง  
Ms 3 โ ร ง เ ร ี ย นม ี อ า ค า ร  ส ถ า น ที่  
สภาพแวดล ้อมและแหล ่ ง เ ร ี ยนร ู ้ที่
หลากหลาย ทำให้สามารถนำไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 

Mw 1 การนำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ไปใช้ที่ไม่ถูกวิธี ทำให้มี
อายุการใช้งานสั้นลง  
Mw 2 การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นปัจจุบันจึง
ทำให้การบริหารจัดการพัสดุไม่มีประสิทธิภาพ 
Mw 3 สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนเสื่อสภาพเพราะอายุการใช้งาน 
ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 
Mw 4 การเปิดโอกาสการเข้าถึงบริการเทคโนโลยีที่ไม่
ทั่วถึง ทำให้นักเรียนไม่มาใช้บริการ 
Mw 5 ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ  

6. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management : M4) 

Ms 1 คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วาม
ร่วมมือในการบริหารงานของโรงเรียน 
ส่งผลให้การบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพ 
Ms 2 ใช้หลักการ VILAONE Model 
ส่งผลให้มีการบรหิารจัดการที่มคีุณภาพ 
Ms 3 การบริหารงานที่สนองนโยบายและ
จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน 
Ms 4 มแีนวทางการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ ทำให้สถานศึกษา

Mw 1 กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ชัดเจน 
ส่งผลต่อคุณภาพของงานและคุณภาพของผู้เรียน 
Mw 2 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เป็นระบบ 
ครอบคลุมภาระงาน ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Mw 3 โรงเรียนได้รับนโยบายเร่งด่วนอย่างเนืองนิจ จึง
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานปกติ 



2S4M ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง(Strengths: S) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) 
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย ไร้มลพิษ  

Mw 4 การนำนโยบายสู ่การปฏิบัติแต่ละกลุ่มงานที่
ขาดการวิเคราะห์ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

 
3. ผลการวิเคราะห์สภาพภายนอก และสภาพภายใน 

3.1 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  
รายการปัจจัย 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก X คะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

S  :  สังคม-วัฒนธรรม (Social-Cultural) 0.25 4.28 4.24 1.07 1.06 +0.01 

T :   เทคโนโลยี (Technological) 0.31 4.28 4.28 1.33 1.33 0.00 

E :  เศรษฐกิจ  (Economic) 0.24 4.48 4.15 1.08 1.00 +0.08 

P : การเมืองและกฎหมาย  
(Political and Legal) 

0.20 4.39 4.21 0.88 0.84 +0.04 

สรุปประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 4.35 4.22 0.13  

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.13  
 

 3.2 การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 
รายการปัจจัย 

น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ำหนัก Xคะแนนเฉลี่ย 

สรุปผล 
สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านโครงสร้างขององค์กร (Structure: S1) 0.16 4.45 3.80 0.71 0.61 +0.10 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Product and Service : S2) 0.16 4.45 4.10 0.71 0.66 +0.06 
3. ด้านงบประมาณ (Money : M1)  0.19 4.54 3.87 0.86 0.74 +0.13 
4. ด้านบุคลากร / สมาชิกในองค์กร(Man : M2) 0.17 4.43 3.71 0.75 0.63 +0.12 
5.ด้านวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงาน (Material : M3)  0.14 4.05 3.81 0.57 0.53 +0.03 
6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4)  0.17 4.45 3.91 0.76 0.66 +0.09 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 26.37 23.20 4.36 3.83 0.54 
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.54 



๑๒ 
 

+4.35 

0.13 

+4.36 0.54 

+ 4.22 

T 
อุปสรรค 

+ 3.83 

ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
 จากการสังเคราะห์จะเห็นว่าจุดแรเงาหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ทางด้านโอกาส
และจุดแข็ง แสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพสถานศึกษาอยู่ในสภาวะเอื้อและแข็ง คือปัจจัยภายนอกให้การสนับสนุน
สถานศึกษาเป็นอย่างดี ส่วนปัจจัยภายในสถานศึกษานั้น มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษา ได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ส่งผลให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จ มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับของสังคม 
  อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าสถานศึกษายังไม่ได้มีความสมบูรณ์ โดยสังเกตจากกราฟแสดงรูป
ไข่ที่บางส่วนล้ำเข้าไปในส่วนของ Question Marks Cash Cows และ Dogs ซึ่งแสดงว่ายังมีปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกบางอย่างท่ีมีปัญหาเป็นจุดพัฒนาและอุปสรรคอยู ่แต่ก็เป็นเพียงปัจจัยส่วนน้อยเท่านั้น 

 ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์เป็น Stars แล้ว กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้จึงควรเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตเพื่อขยาย พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาใหร้ักษาสถานภาพของตนเองไว้ไม่ให้ตกต่ำ และต้องพลิก
วิกฤติให้เป็นโอกาสและกำจัด/ลดจุดอ่อนท่ียังคงมีอยู่ให้หมดไป สถานศึกษาจึงจะมีความเป็นเลิศได้มาตรฐานมี
สมรรถนะสูงต่อไป 

W 
จุดอ่อน 

S 
จุดแข็ง 

โอกาส 
O 

เอื้อและแข็ง เอื้อแต่อ่อน 
 

ไมเ่อื้อแต่แข็ง ไมเ่อื้อและอ่อน 
 



ส่วนท่ี  3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ทิศทางการจัดการศึกษา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2๔ จังหวัดพะเยา 
 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
                  นักเรียนมีมาตรฐาน ครูมีความเช่ียวชาญ บริหารโดยใช้เทคโนโลยี มีนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญา                      
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 
2. พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ               
มีทักษะอาชีพ และทักษะการดำรงชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาวชิาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ครู ให้มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
6. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม และแหล่งการเรียนรู้   
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
3. เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพื่อใหผู้้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ มีทักษะอาชีพ และ
ทักษะการดำรงชีวิต 

2. เพื่อใหผู้้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
3. เพื่อใหค้รูพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. เพื่อใหค้รู มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
6. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย และมีแหล่งการเรียนรู้ ที ่เหมาะสม                

เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. สถานศึกษามีการบร ิหารจัดการที ่ เป ็นระบบ มีข ้อมูลสารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้                              

ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
8. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
 
      

 
 
 
 
 



4. อัตลักษณ์ 
 “จงรักภักดี มีคุณธรรม น้อมนำแนวทางพระราชดำริ” 
 ๔.1 คำนิยามอัตลักษณ์ 
      จงรักภักดี หมายถึง ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณอย่างยิ่ง ประกอบด้วย 

ชาติ หมายถึง มีความรัก ความสำนึก และภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย มีความผูกพันหวงแหน              
ในมาตุภูมิ บ้านเกิดเมืองนอน คือ ผืนแผ่นดินไทย ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีและสิทธิในฐานะพลเมืองดี บำเพ็ญประโยชน์
ต่อชาติบ้านเมือง ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริม 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงและรักเกียรติภูมิของชาติ 

ศาสนา หมายถึง ประพฤติปฏิบัติตน กระทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย โดยการไม่กระทำ
ในสิ ่งที ่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ ่น ช่วยรักษาและทะนุบำรุง                      
พุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 

สถาบันพระมหากษัตริย์ หมายถึง การแสดงออกซึ ่งความรักและปรารถนาดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน                      
ผู ้เป็น พระประมุขของประเทศ มีหน้าที่ปกครองประชาชนพลเมืองในประเทศนั้นให้อยู่ดีมีสุขตามกฎหมาย                     
ตามครรลองคลองธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ เช่น ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ                              
ทรงเป็นพระประมุข ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามหลักทศพิธราชธรรม 
ทรงให้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของปวงชนชาวไทย นำความเจริญรุ่งเรือง
ความผาสุกมาสู่พสกนิกร                 

มีคุณธรรม หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้เรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ ต้องเป็นคนท่ีมคุีณธรรม ดังนี้ 
๑. ขยัน หมายถึง ผู้ที่มีความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในเรื่องที่ถูก ที่ควร                       

สู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานท่ีทำ ต้ังใจทำหน้าท่ีอย่างจริงจัง 
๒. ประหยัด หมายถึง ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้                 

คิดก่อนซื้อ เก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สินส่ิงของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ฝากเงิน
ไว้ธนาคารโรงเรียนอยู่เสมอ 

๓. ซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ ปลอดจาก
ความรู้สึกลำเอียง หรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าท่ีของตนเองปฏิบัติอย่างเต็มท่ีและถูกต้อง 

๔. มีวินัยในตนเอง หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กร และ
ประเทศ โดยที่ตนยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ และตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ                        
รวมถึงการมีวินัยท้ังต่อตนเอง และสังคม 

๕. สุภาพ หมายถึง ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ เรียบร้อย                
ไม่ก้าวร้าว รุนแรง หรือวางอำนาจข่มผู้อ ื ่นทั ้งโดยวาจา และท่าทางเป็นผู้มีมารยาทดีงามวางตนเหมาะสม                        
กับวัฒนธรรมไทย 

๖. สะอาด หมายถึง ผู้ท่ีรักษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศัย และส่ิงแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิต
ไม่ให้ขุ ่นมัว มีความแจ่มใสอยู ่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อมมีความผ่องใส                        
เป็นท่ีเจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

๗. สามัคคี หมายถึง ผู ้ที ่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่น รู ้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู ้นำ                    
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง สามารถ แก้ปัญหา           
และขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุมีผล ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด                    
และความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสมานฉันท์ 

๘. มีน้ำใจ หมายถึง ผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์
ให้แก่ผู ้อื ่น เห็นอก เห็นใจ และเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ และผู้ที ่มีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่                    



อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย และสติปัญญาลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม                 
ให้เกิดข้ึนในชุมชน 

     น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หมายถึง เอกลักษณ์ของผู้เรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔                    
ต้องน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ 

๑. สนองงานพระราชดำริ หมายถึง นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดินสายกลาง                               
ในการดำรงชีวิตตาม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และความรู้/คุณธรรม นอกจากนี้                  
ยังร่วมกิจกรรมงาน/โครงการตามพระราชดำริตามท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

๒. สนองพระบรมราโชบาย ๑๒ ประการ หมายถ ึง น ักเร ียนประพฤติตามพระบรมรา โชบาย                                     
ที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่ ๙ พระราชทานให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน                         
ศึกษาสงเคราะห์ นำไปเป็นแนวปฏิบัติมี ๑๒ ประการ ดังนี้ 

๒.๑ รู้จักรักษาความสะอาดท้ังกายและใจ 
๒.๒ รู้จักช่วยเหลือตนเอง 
๒.๓ เป็นเด็กดี มีความเมตตา กรุณา 
๒.๔ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
๒.๕ ตรงต่อเวลา 
๒.๖ มีความกตัญญูกตเวที 
๒.๗ มีความขยันหมั่นเพียร 
๒.๘ มีความประพฤติเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตน 
๒.๙ มีความโอบอ้อมอารี 
๒.๑๐ รู้จักสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
๒.๑๑ ปลูกผักส่วนครัวเล้ียงสัตว์ และนำไปจำหน่าย 
๒.๑๒ รู้จักมัธยัสถ์อดออม ฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารเพื่ออนาคตของตนเอง 
๓. ส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการทำงานร่วมกัน                  

มีรายได้ระหว่างเรียน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  
5. เอกลักษณ์  

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำความพอเพียง” 
 ๕.1 คำนิยามเอกลักษณ์  
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ เป็นองค์กรท่ียกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยมีนำเทคโนโลยีเพื ่อการเรียนรู้ (Learning Technology) เปิดโอกาส                
ให้แก่บุคลากรในการเรียนรู้ เพื ่อการปฏิบัติงานที่ดี สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และสร้างนวัตกรรมร่วมกัน                 
เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินพันธกิจและการบรรลุ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

เคียงคู่คุณธรรม หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ นำหลักคุณธรรม คือ ขยัน ประหยัด
ซื่อสัตย ์มีวินัยในตนเอง สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 

น้อมนำความพอเพียง หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ๓ ห่วง ๒ เงื ่อนไข พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกัน และมีความรู้/คุณธรรม มาเป็นแนวทาง                           
ในการบริหารจัดการ 

 
 
 



6. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 สถานศึกษาราชประชาน ุ เคราะห์  ๒๔ จ ังหว ัดพะเยา ม ีมาตรฐานการประก ันค ุณภาพภายใน                                
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
       1.1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
                  1.1.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     1.1.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
         1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     1.2.3 ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
                 1.2.5 ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักสูตรสำหรับสถานศึกษาศึกษาสงเคราะห์ 
 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
      2.2 สถานศึกษานำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการบริหารงานโดยใช้หลักการบริหารแบบ                          
มีส่วนร่วม (ภายใต้วงจร PDCA) 
         2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
          2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
         2.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        2.6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

2.7 สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.๓ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.๔ ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

   3.๕ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC) และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
   3.๖ ครูมีการจัดทำวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู ้

3.๗ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม   
 
 
 



7. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญ มีทักษะ
อาชีพทักษะการดำรงชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 

มาตรการ 
1. พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดกิจกรรมสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และอัตลักษณ์ตามความมุ่งหวัง 

เพื่อให้เป็นพลเมืองดี ของสังคม  
5. พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีสมรรถนะสำคัญ  ด้านความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะอาชีพตามความถนัด ความสนใจ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์  
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู ้เร ียนเห็นคุณค่าของทรัพยากร และดำเนินชีว ิตตามหลักปร ัชญา                          

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนประจำ และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา           

ตามความถนัด ความสนใจ 
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
12. พัฒนากระบวนนิเทศ กำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอน ให้ท่ัวถึง สม่ำเสมอ 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีสมรรถนะสำคัญตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีมีทักษะอาชีพตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีทักษะการดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเป้าหมาย              

ท่ีสถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครูและบุคลากร 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้ครูพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เพื่อให้ครู  มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงาน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา   

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรการ 
1. สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. พัฒนาแนวทางการจัดทำID Plan ให้มีความชัดเจนและกำกับติดตามให้ครูพัฒนาตนเองตามแผน                

ท่ีกำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง 
3. พัฒนาความร ู ้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement)                        

และกำกับติดตามให้ครูปฏิบัติงานตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้  
4. เสร ิมสร ้างความร ู ้  ความเข้าใจแนวทางการประเมินข้อตกลงการพัฒนางานและจัดให ้มี                                 

การประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และกำกับติดตาม      

การจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
6. สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน

การสอนและจัดทำวิจัยในช้ันเรียน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และทักษะ                 

การใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
8. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการพิจารณาและกำหนดตำแหน่ง  
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
10. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษาประจำ 
11. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 82 ของครูท่ีมีการพัฒนาเองและพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 82 ของครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 
3. ร้อยละ 82 ของครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 
4. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
มาตรการ  
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความมั่นคงทางการเมือง 

และการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
2. พัฒนาครูเพื่อให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. ส่งเสริมให้ครูสร้าง พัฒนา และใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
5. สนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ                     

วิจัยในช้ันเรียน  
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
7. พัฒนากระบวนการ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
8. กำกับ ติดตามให้ครูจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  
9. จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

ปรับปรุงพัฒนา  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 82 ของครูท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ร้อยละ 82 ของครูท่ีนำระบบเทคโนโลยีมาใช้การจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ให้มีความปลอดภัย และมีแหล่งการเรียนรู้ ที ่เหมาะสม                

เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรการ 
1. ปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียน อาคารประกอบ ส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
2. จัดระบบการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้เรียนมีส่วนร่วม 
3. พ ัฒนาแหล่งเร ียนร ู ้ด ้านงานอาช ีพเพื ่อการม ีงานทำ และแหล่ง เร ียนร ู ้ภายใน สถานศึกษา                                    

ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
4. กำหนดแนวทาง และวางแผนบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้มีความชัดเจน 
5. รณรงค์ให้ครู บุคลากร และผู ้เร ียนนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน                   

ห้องสำนักงาน หอนอน และบ้านพัก 
6. จัดก ิจกรรมรณรงค์เพื ่อให้ครู บ ุคลากรและผู ้ เร ียนร่วมกันประหยัดทรัพยากร ว ัสดุอ ุปกรณ์                             

และสาธารณูปโภค 
7.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโดยนำพลังงานสะอาดมาทดแทน 
8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการ zero waste 
9.  กำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิด                      

ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
10. ดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย 
11. สนับสนุนการให้บริการยานพาหนะท่ีปลอดภัยเพื่อบริการผู้เรียน ครู และบุคลากร 
12. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ของ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว 
13. จัดระบบนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้   

 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดภัย (ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย)  
2. สถานศึกษาได้ร ับการรับรองเป็นสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero waste) (ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สถานศึกษา Zero waste) 
3. สถานศึกษาได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาที่สามารถลดการใช้พลังงาน (ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สถานศึกษา ลดการใช้พลังงาน) 
4. ร้อยละ 83 ของผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจต่ออาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
     วัตถุประสงค ์ 

1. สถานศึกษามีการบร ิหารจัดการที ่ เป ็นระบบ มีข ้อมูลสารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้                                
ในการตัดสินใจ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
     มาตรการ 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้มีความรู้และนำระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการปฏิบัติงาน                  

และการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแต่ละฝ่ายงานให้เป็นระบบ (PDCA) 
5. พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถ

นำมาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้มีภาวะผู้นำในการบริหารงานจัดการงานตามโครงสร้าง 
8. พัฒนากระบวนการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ 

และใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนากระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    วัตถุประสงค ์ 

สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา     
มาตรการ 
1. กำหนดนโยบายและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายของสถานศึกษากับองค์กรภายนอก 
2. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ฐานการเรียนรูท่ี้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของนักเรียน   
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  
5.  ส ่ง เสร ิม สน ับสน ุน ให ้คร ูและบ ุคลากรน ้อมนำหลักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียงมาใช้                                         

ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
6. พัฒนาผู ้เร ียนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ของแต่ละระดับช้ัน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 

งานอาชีพ และดำรงชีวิตประจำวัน 
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้เรียนแกนนำการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ  
10. พัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 



ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบตัิการระยะ 5 ป ี(ปีการศึกษา 2565 - 2569) 

 

4.1 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
62 63 64 65 66 67 68 69 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญ               
มีทักษะอาชีพ และ
ทักษะการดำรงชีวิต 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญ มีทักษะ
อาชีพ และทักษะการ
ดำรงชีวิต 

1. พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
กิจกรรมสำหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมี
ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และอัตลักษณ์
ตามความมุ่งหวัง เพื่อให้เป็นพลเมืองดี ของ
สังคม  

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

   90 91 92 93 94 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษากำหนด 

   90 91 92 93 94 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท่ีมีสมรรถนะสำคัญตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

   90 91 92 93 94 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ท่ีมีทักษะอาชีพตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

   90 91 92 93 94 



 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

2. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เรียน
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ 
 

2. เพื ่อให้ผู้เร ียนนำหลัก
ปร ั ชญาของ เศรษ ฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
 

5. พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีสมรรถนะสำคัญ 
ด ้ า น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
6. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้มีทักษะอาชีพตามความถนัด ความ
สนใจ 
7. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้
มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์  
8. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู ้เร ียนเห็น
คุณค่าของทรัพยากร และดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนประจำ และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  
10. ส ่ง เสร ิม สน ับสน ุนให้ผ ู ้ เร ียน ได้
แสดงออกถึงศักยภาพความเป็นเลิศด้าน

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ี
ม ีทักษะการดำรงช ีวิต
โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
เป้าหมาย ที่สถานศึกษา
กำหนด 
 

   90 91 92 93 94 



พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ตามความถนัด 
ความสนใจ 
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
12. พัฒนากระบวนนิเทศ กำกับติดตาม 
การจัดการเรียนการสอน ให้ท่ัวถึง 
สม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากร 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

3. ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ครู
พัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ และ
ประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 
 
 
4. ส่งเสริม 
สนับสนุน ครู ให้มี
สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำ
สายงาน และ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

3. เพื่อใหค้รูพัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ และ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ครู 
ให้มีสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำสายงาน 
และดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. สนับสนุนให้ผู ้บริหาร ครู และบุคลากร 
พ ัฒนาสมรรถนะในการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. พัฒนาแนวทางการจัดทำID Plan ให้มีความ
ชัดเจนและกำกับติดตามให้ครูพัฒนาตนเอง
ตามแผนที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานการ
พัฒนาตนเอง 
3. พัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลง
การพัฒนางาน (Performance Agreement) 
และกำกับติดตามให้ครูปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ท่ีกำหนดไว้  
4. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
ประเมินข้อตกลงการพัฒนางานและจัดให้มี
การประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และกำกับ
ติดตามการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
6. สนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการชุมชนการ
เรียนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) มาแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนและจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

ร้อยละ 82 ของครูท่ีมี
การพัฒนาเองและ
พัฒนาวิชาชีพ 

  80 82 84 86 98 90 

ร้อยละ 82 ของครูมี
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำสาย
งาน 

  80 82 84 86 98 90 

ร้อยละ 82 ของครูมี
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำสาย
งาน 

  80 82 84 86 98 90 

ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรท่ีนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

  80 82 84 86 98 90 



พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะการ
สื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
8. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการพิจารณา
และกำหนดตำแหน่ง  
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรประพฤติ
ปฏิบ ัต ิตนเป็นผู ้ม ีค ุณธรรมตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ 
10. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาประจำ 
11. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรท่ี
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
12. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำปรัชญาของ 
เศรษฐก ิจพอเพ ียงไปประย ุกต ์ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 

 

 

 



4.3 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

5. ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงาน และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
 

5. เพื่อให้ครูและบุคลากร
นำระบบเทคโนโลยีมาใช้
ปฏิบัติงาน และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนความ
มั่นคงทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม 
2. พัฒนาครูเพื่อให้สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. ส่งเสริมให้ครูสร้าง พัฒนา และใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  
5. สนับสนุนให้ครูศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย ในช้ันเรียน  
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและผู้เร ียนมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร จ ั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ภ า ย ใ น ห ้ อ ง เ ร ี ย น 
ห้องปฏิบัติการที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ร้อยละ 82 ของครูท่ี
สามารถจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 
ร้อยละ 82 ของครูท่ีนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้
การจัดการเรียนการสอน 
 

  80 
 
 
 
 
80 

82 
 
 
 
 
82 

84 
 
 
 
 
84 
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พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

7. พัฒนากระบวนการ จัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
8. กำกับ ติดตามให้ครูจัดทำข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา  
9. จัดให้มีระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน และให้ข ้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงพัฒนา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

6. พัฒนาอาคาร
สถานท่ี 
สภาพแวดล้อม 
และแหล่งการ
เรียนรู้   
 

6.  เพ ื ่ อ พ ัฒนาอาคาร
สถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้
ม ีความปลอดภัย และมี
แ ห ล ่ ง ก า ร เ ร ี ย น รู้                           
ที ่ เหมาะสม เอ ื ้อต่อการ
เรียนรู้ 
 

1. ปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ และ
สภาพแวดล้อมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
2. จัดระบบการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ครู บุคลากร 
และผู้เรียนมีส่วนร่วม 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านงานอาชีพเพื่อ
การม ีงานทำ และแหล่ง เร ียนร ู ้ภายใน
สถานศึกษาที่เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้ใหม้ี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 
4. กำหนดแนวทาง และวางแผนบริหาร
จัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้
มีความชัดเจน 
5. รณรงค์ให้ครู บุคลากร และผู้เรียนนำ
กิจกรรม 5 ส. มาใช้ในการดูแล
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสำนักงาน 
หอนอน และบ้านพัก 

สถานศึกษาได้รับการ
รับรองเป็นสถานศึกษา
ปลอดภัย (ผ่านเกณฑ์
การประเมินสถานศึกษา
ปลอดภัย) 

        

สถานศึกษาได ้ร ับการ
รับรองเป็นสถานศึกษา
ป ล อ ด ข ย ะ  ( Zero 
waste) (ผ่านเกณฑ์การ
ประ เม ินสถานศ ึกษา 

Zero waste) 
 

        

สถานศึกษาได้รับการ
รับรองเป็นสถานศึกษาท่ี
สามารถลดการใช้
พลังงาน (ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสถานศึกษา ลด
การใช้พลังงาน) 

        



พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

6. จัดกิจกรรมรณรงค์เพื ่อให้ครู บุคลากร
และผู้เรียนร่วมกันประหยัดทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์และสาธารณูปโภค 
7.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคโดยนำ
พลังงานสะอาดมาทดแทน 
8.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการ zero waste 
9.  กำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้
อาคารสถานที ่และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิด ความคุ้มค่าและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
10. ดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษา
ปลอดภัย 
11. สนับสนุนการให้บริการยานพาหนะท่ี
ปลอดภัยเพื่อบริการผู้เรียน ครู และ
บุคลากร 
12. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ของ 
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว 
13. จัดระบบนิเทศ กำกับติดตามการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้   
 

ร้อยละ 83 ของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมีความพึง
พอใจต่ออาคารสถานท่ี 
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้   
 

  80 83 86 89 92 95 



4.5 กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

62 63 64 65 66 67 68 69 

7. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

7. สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการท่ีเป็นระบบ 
มีข้อมูลสารสนเทศ
ครบถ้วน สามารถนำไปใช้
ในการตัดสินใจ และใช้
ประโยชน์อื่น ๆ ได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีโดยเน้นการมีส่วน
ร่วม 
3. พัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้มีความรู้และนำ
ระบบประก ันค ุณภาพภายในไปใช ้ ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแต่ละฝ่ายงาน
ให้เป็นระบบ (PDCA) 
5. พัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
โดยใช้เทคโนโลยี ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
สามารถนำมาใช ้ เป ็นประโยชน ์ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. ส ่ ง เสร ิ ม  สน ับสน ุนให ้ค ร ู และบ ุคลากร 
ปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
7. พัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือให้มีภาวะผู้นำใน
การบริหารงานจัดการงานตามโครงสร้าง 
8. พัฒนากระบวนการนิเทศกำกับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการที ่ เป ็นระบบ มี
ข ้ อ ม ู ล ส า ร ส น เ ท ศ
ค ร บ ถ ้ ว น  ส า ม า ร ถ
นำไปใช้ในการตัดสินใจ 
และใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้
อย ่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
 

        



4.6 กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนากระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ 

ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
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8. พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

8. สถานศึกษาเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

1.  กำหนดนโยบายและจ ัดทำแนวทางการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย
ของสถานศึกษากับองค์กรภายนอก 
2. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ฐาน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของ
นักเรียน   
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้โครงการอารยเกษตร สืบ
สาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงด ้วย โคก หนอง นา แห ่งน ้ำใจและ
ความหวัง ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนและการดำเนินชีวิตประจำวัน 
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ของแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรท่ีนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

   90 92 94 96 98 

ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ี
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ 

   90 92 94 96 98 

สถานศึกษาได้รับการ
รับรองเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

   90 92 94 96 98 



พันธกิจ วัตถุประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม 
งานอาชีพ และดำรงชีวิตประจำวัน 
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้เรียนแกนนำการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9. จัดกิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อน
หล ักปร ั ชญาของ เศรษฐก ิ จพอเพ ี ยง  ของ
สถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
10. พ ัฒนาระบบน ิ เทศ กำก ับ ต ิดตามและ
ประเมินผลการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนท่ี 5 
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน 

 

การกำกับ 
 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน           
แบบสรุปรายงานการดำเนินงาน/โครงการ เพื่อกำกับขั้นตอน วิธีการ เวลาและผลการดำเนินงาน             
ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จัดให้ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื่อทราบความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของงาน และจัดทำรายงาน   
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการดำเนินงาน  
 

การติดตาม  ตรวจสอบ 
 1. การติดตามตรวจสอบภายใน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ประเมิน
ตนเอง เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร  การจัดหา
บุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม และประเมินผลเพื่อนำ
ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน 
 2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา                 
จะได้รับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อเป็น    
การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาตามท่ี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา      
กำหนดไว้ และรอรับการประเมินจากองค์กรภายนอก (สมศ.) 
 

การประเมินผลและรายงานผล 
 1. ให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
๒๔ จ ั งหว ัดพะเยา จัดทำรายงานสร ุปผลการดำเน ินงานเม ื ่อ ส ิ ้นส ุดงาน หร ือโครงการ 
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงาน
ภาพรวมการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ท้ังผลสำเร็จ 
อุปสรรค ปัญหา และส่ิงท่ีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จะดำเนินการในปีต่อไป 
 3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา จัดทำสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



  

 
คำสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  24 จังหวัดพะเยา 

ท่ี     /25๖5 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
         ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๕ ปี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตามประเด็นและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา                
๓๔ (๒) จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
     ๑.๑   นางวิลาวัลย์ ปาลี  ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
     ๑.๒   นายไพรวัลย์ โมกศิริ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
     ๑.๓   นางสาวณทิพรดา  ภูมิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
     ๑.๔   นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการ 
     ๑.5   นายปิยะ นามบ้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี   ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนอำนวยการตลอดจนการแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
     2.1 นายปิยะ  นามบ้าน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ประธานกรรมการ
     2.๒ นางพัณณินน์      ใจคำ            ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการประถมศึกษา    กรรมการ 

    ๒.๓ นางสาวนิศาธร    กองมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   กรรมการ 
    ๒.๔ นายวิชา  ภิมุข       ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ   กรรมการ 
    ๒.๕ นางสาวจิตสุตา เมืองอินทร ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการ    กรรมการ 
    ๒.๖ นางนฤมล บุญตัน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ   กรรมการ 
    ๒.๗ นางพิมลพันธ์      ปันแปง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  กรรมการ 

     ๒.๘ นางกมลวรรณ เสียงเย็น    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ กรรมการ 
    ๒.๙ นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
    ๒.๑๐ นายวิทวัส อินทะรังษ ี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 
    ๒.๑๑ นางญาณินญา  ฝ้ันพรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยนักเรียน   กรรมการ 

     ๒.๑๒ นายธีระยุทธ บัวขาว  ครูชำนาญการ      กรรมการ 
    ๒.๑๓ นางสาวปุญชรัสมิ์  นาสา   ครู       กรรมการ    

     ๒.๑๔ นางสาวโสภา     บุญมี  ครู       กรรมการ 
     //๒.๑๒) นางสาวนุชเยาว์ … 



  

     ๒.๑๕ นางสาวนุชเยาว์     แซ่โซ้ง ครู      กรรมการ 
     ๒.๑๖ นางสาวพิกุล      เปี้ยฝ้ัน ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
     ๒.๑๗ นายอภิสิทธิ์       เช้ือสะอาด   ครูผู้ช่วย      กรรมการ 
     ๒.๑๘ นายวีรพนธ์     พลเมฆ    ครูผู้ช่วย      กรรมการ 

    ๒.๑๙ นายวีรานันท์     ธนันฐิติวัชร์    พนักงานราชการ     กรรมการ 
    ๒.๒๐ นางสาวสุชาดา      วงศ์ใหญ่ ครุธุรการ     กรรมการ 
    ๒.๒๑ คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ทุกคน       กรรมการ 

     2.๒๒ นางสาวยุวันดา     ตาคำ ครู      กรรมการและเลขานุการ 
     2.๒๓ นางสาวกฤษติยาภรณ์ ไชยวรรณ์  ครูผู้ช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี 1. จัดทำข้อมูลภาพรวมสถานศึกษาก่อนจัดทำแผน (Profile l) 
 2. ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
 3. ประเมินภาพรวมสถานศึกษาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Profile ll) 

4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. จัดทำรายละเอียดของแผนงานและโครงการพร้อมงบประมาณ (กรอบงบประมาณระยะกลาง MTEF) 
    ปีการศึกษา 25๖5 
6. จัดทำคู่มือการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 7. จัดทำพันธะสัญญาระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษากับประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ 
      ๓. คณะกรรมกรฝ่ายจัดสถานที่และบันทึกภาพ ประกอบด้วย 
      ๓.๑  นายณัฏฐชัย  มาตา  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒  นายอภิสิทธิ์   เช้ือสะอาด   กรรมการ   
      ๓.๓  นายนิพล  โทรักษา  กรรมการ                                    
      ๓.๔  นายณัฐดนัย คำคง  กรรมการ 
 3.5  นายวีรานันท์ ธนันฐิติวัชร์ กรรมการ 
 3.6  นายฉัตรชัย  อธิธนสุวรรณ กรรมการ 
      ๓.7  นายเอกตนัย สุดชะดา  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.8  นายวีรพนธ ์ พลเมฆ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องเสียงและอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการอบรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       ๔.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม ประกอบด้วย 
            ๔.๑ นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์            ประธานกรรมการ   
   ๔.๒  นางสาวปุญชรัสมิ์   นาสา             กรรมการ 
   ๔.๓  นางสาวโสภา  บุญมี          กรรมการ 
   ๔.๔  นางสาวพิกุล       เป้ียฝ้ัน   กรรมการ 
   ๔.๕  นางสาวกฤษติยาภรณ์  ไชยวรรณ์  กรรมการ 
   ๔.๖ นางพิมพ์ใจ  กาวีละ   กรรมการ 
   ๔.๗  นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท                กรรมการ 

  //  ๔.๘) นางสาวจุฑามาศ… 
 



  

    ๔.๘  นางสาวจุฑามาศ  แซ่จาง                กรรมการ 
   ๔.๙  นางสาวสุชาดา       วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
            ๔.๑๐ นางสาวรสนินทร์  กิต ิ   กรรมการ 
   ๔.๑๑ นางกมลวรรณ  เสียงเย็น     กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๑๒ นางสาวนุชเยาว์     แซ่โซ้ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  1. จัดเตรียมอาหารและอาหารว่าง ให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม 
  ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหาร และจัดเตรียมการบริการอาหาร ให้เพียงพอต่อจำนวนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้เป็นที่เรียบร้อย 
 
      ๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย   
          ๕.๑ นายปิยะ  นามบ้าน                    ประธานกรรมการ 
          ๕.๒ นางกมลวรรณ เสียงเย็น     กรรมการ 
          ๕.๓ นางสาวยุวันดา ตาคำ   กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวรัตนวลี อิ่นศิริ   กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวทิพย์เกษร   วงศ์ใหญ่   กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาวพัชญา ผัดหน้า   กรรมการ 
 ๕.๗ นางสาววทันยา   กันจะนะ  กรรมการ 
 5.8 นางสาวนฤมล ปินใจ   กรรมการ 
          ๕.๘ นางสาวกฤษติยาภรณ์  ไชยวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ   
มีหน้าท่ี  สรุปผล รวบรวมเอกสาร และประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคล่ือนระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมท้ังรายงานผลต่อทางโรงเรียน 
      ๖. คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางสาวพิกุล      เป้ียฝ้ัน   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวปุญชรัสมิ์       นาสา   กรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวโสภา      บุญมี   กรรมการและเลขานุการ      
มีหน้าท่ี จัดทำเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขับเคล่ือนระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

ท้ังนี้  ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ังดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบราชการ
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ราชการต่อไป    

 
          ส่ัง   ณ  วันท่ี  11 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 

(นางวิลาวัลย์  ปาลี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔  จังหวัดพะเยา 



 


