
 “องค์ประกอบที่ส่งผลตอ่การยกระดับคุณภาพการศกึษา” 
โดย  ดร.รอง  ปัญสังกา 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ประสบกับปัญหำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ กล่ำวคือ ผลกำรสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ 
ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำ
กว่ำระดับ สพฐ.และระดับชำติ มำโดยตลอด   
  ด้วยเหตุนี้เอง ข้ำพเจ้ำในฐำนะเป็นรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ได้รับมอบหมำย
ให้ดูแลงำนด้ำนวิชำกำร จึงเกิดควำมคิดมุ่งม่ันที่จะต้องพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งนักเรียน
จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 
 

 

กรอบและกระบวนการด าเนินการ 
 

ระยะการด าเนินการ วิธีด าเนินการ ผลที่ได้รบั 
ระยะที่ 1 กำรศึกษำ 
วิเครำะหค์ุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำในอดีต 

กำรศึกษำ วิเครำะหค์ุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุดรธำนี เขต 2 ใน
อดีต 

ระดับคุณภำพ จุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรค และโอกำสในกำร
พัฒนำ 

ระยะที่ 2 สร้ำงและ
พัฒนำองค์ประกอบ
หลัก และ
องค์ประกอบย่อย 

สร้ำงและพัฒนำองค์ประกอบหลัก และ
องคป์ระกอบย่อย โดยใช้เทคนคิเดลฟำย  
(Delphi Technique) จำกผู้เชี่ยวชำญ 20 คน 
จ ำนวน 3 รอบ  

ร่ำงองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบย่อย ที่ยังไม ่
วิเครำะห์  

ระยะที่ 3 กำร
วิเครำะห์ควำม
สอดคล้องของโมเดล 

น ำผลกำรตอบของผู้เชี่ยวชำญ มำวิเครำะห์หำค่ำ 
มัธยฐำน (Median) และค่ำพิสยัระหว่ำงควอไทล ์ 
(Interquartile Range) รำยข้อ พิจำรณำคัดเลือก
ระดับควำมคิดเห็นที่มีคำ่มัธยฐำน ตั้งแต่ 3.50  
ขึ้นไป และค่ำพสิัยระหว่ำงควอไทล์ 1.50 ลงมำ  
ซึ่งถือว่ำผู้เชี่ยวชำญมีควำมเห็นสอดคล้องกันและ 
มีฉันทำมตไิปในทิศทำงเดียวกัน 

องค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบย่อย ที่มีค่ำควำม
สอดคล้อง 

ระยะที่ 4 กำรสร้ำง
และตรวจสอบคุณภำพ
ของโมเดล 

น ำองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย  
ที่มีระดับควำมสอดคล้องกันมำสร้ำงโมเดลและ
ตรวจสอบควำมตรงเชงิเนื้อหำ (Content 
Analysis) และควำมชัดเจนของภำษำ (Wording) 
โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินผลและดำ้นภำษำ 

โมเดลที่มีควำมเหมำะสม 

ระยะที่ 5 กำรทดลอง
ใช้ และน ำไปใช ้

น ำโมเดลไปทดลองใช้ในปีกำรศกึษำ 2555 จ ำนวน 
10 โรงเรียน และน ำไปใช้จริงในปีกำรศึกษำ 2556 
ทั้ง 200 โรงเรียน  

นักเรียนได้รับกำรพฒันำ 
และส่งผลสูผ่ลสัมฤทธิ์ทำง 
กำรเรียนเพิ่มข้ึน  
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โมเดลที่ได้ 
  โมเดลที่ได้จำกกำรใช้เทคนิคเดลฟำย (Delphi Technique) ประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 
ประกำร และองค์ประกอบย่อย 41 ประกำร  ดังนี้ 

 

รูปแบบองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
“5 In Model” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1.  Instigation : กระตุ้น 
     1.1  แจ้งนโยบำยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.2  ประกำศวำระเร่งด่วน  เช่น  สิ้นปีกำรศึกษำ 2556 นักเรียนที่ยังอ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้ ได้รับกำร
พัฒนำ และสิ้นภำคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2–6 ปีกำรศึกษำ 2556 ปลอดกำรอ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้ 

1. กระตุ้น 
(Instigation) 

 

คุณภาพ
การศึกษา 
(Quality  

Education) 

2. ขัดเกลา 
(Instruction) 

 

1.1  แจ้งนโยบำยยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1.2  ประกำศวำระเร่งด่วน   
1.3  สร้ำงควำมตระหนักผู้บริหำรและครู 
1.4  จัดต้ังชมรมครู 
1.5  สร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียน   
1.6  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ปกครอง 
1.7  จัดต้ังเครือข่ำยกำรอ่ำนออก-เขียนได้  
1.8  ก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออก-เขียนได้ 
2.1  จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออก เขียนได้  
2.2  จัดอบรมครูผู้สอนท่ีไม่ตรงวุฒิ 
2.3  จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อม 
2.4  ครูเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูท้ังระบบ    
2.5  พัฒนำนักเรียน  
2.6  จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ และท่องบทอำขยำน 
2.7  จัดครูเข้ำรับกำรพัฒนำระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
2.8  จัดโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงต่อเน่ือง 
2.9  จัดหำครูท่ีมีศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์ 
2.10  จัดท ำฐำนข้อมูลคุณภำพและผลสัมฤทธิ์รำยบุคคล 
2.11  จัดท ำคลังข้อสอบของเขต PISA, NT และ O-NET 
2.12  พัฒนำครูเกี่ยวกับกำรวิจัยในช้ันเรียน 
2.13  กำรคัดกรองนักเรียน  
2.14  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเครำะห์   
2.15  จัดโครงกำรพิเศษที่ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ  
2.16  จัดท ำข้อมูล บันทึกสมรรถภำพเชิงปริมำณ และ 
        ตีควำมในเชิงคุณภำพ  
2.17  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นคว้ำ 
        โดยใช้เทคโนโลยี 
2.18  ถอดประสบกำรณ์จำกโรงเรียนท่ีประสบผลส ำเร็จ 
3.1  จัดท ำแผนก ำกับ ติดตำม  
3.2  จัดกิจกรรมประกวดทักษะภำษำไทย  
3.3  จัดกิจกรรมท้ำพสิูจน์ห้องเรียนอ่ำนออก เขียนได้ 
3.4  จัดประกวดสถำนศึกษำอ่ำนออก เขียนได้  
3.5  จัดประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน 
3.6  นิเทศติดตำมโดยคณะกรรมกำรวิชำกำรกลุ่มเครือ 
3.7  นิเทศแนวใหม่โดยเปิดช่องทำงกำรนิเทศออนไลน์  
3.8  ก ำกับติดตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.9  ก ำกับ ติดตำมให้โรงเรียนด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
      ภำยใน 
4.1  กำรให้ขวัญก ำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4.2  จัดท ำสื่อเผยแพร่ ประกำศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงำนดีเด่น  
4.3  กำรแต่งต้ังให้เป็นบุคคลต้นแบบ   

5.1  สร้ำงนวัตกรรมแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน 
5.2  น ำรูปแบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่เหมำะสม 
      มำใช้ 
5.3  น ำวิธีกำรสอนแจกลูกสะกดค ำภำษำไทย ตำมรูปแบบ 
      ของหลักสูตร 2503 มำใช้ 
 
 

 กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
 กำรนิเทศภำยใน 
 กำรพัฒนำผู้เรียน 
 
 
   

 

4. ชูใจ 
(Inspiration) 

 
5. ใช้นวัตกรรม 
(Innovation) 

 
3. เฝ้าดู 

(Inspection) 
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     1.3  สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     1.4  จัดตั้งชมรมครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
     1.5  สร้ำงควำมตระหนักให้นักเรียนเห็นควำมส ำคัญของกำรสอบ และกำรน ำผล O-NET  
ไปใช้ในกำรศึกษำต่อ    
     1.6  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ปกครองและกรรมกำรสถำนศึกษำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น 
ประชุม จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย เยี่ยมบ้ำนนักเรียน สร้ำงควำมตระหนักให้เห็น
ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
     1.7  จัดตั้งเครือข่ำยกำรอ่ำนออก-เขียนได้ โดยมีโรงเรียนแกนน ำ และมีโรงเรียนที่ยังไม่ปลอดกำร 
อ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้ เป็นเครือข่ำยส ำหรับโรงเรียนที่ไม่พร้อมที่จะมำเป็นเครือข่ำย และโรงเรียนต้อง
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตนเอง 
     1.8  ให้โรงเรียนก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ปัญหำกำรอ่ำนออก-เขียนได้ ที่เป็นรูปธรรม สำมำรถน ำไปสู่
กำรปฏิบัติได้และน ำเสนอต่อเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2.  Instruction : ขัดเกลา 
     2.1  จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
     2.2  จัดอบรมครูผู้สอนที่ไม่ตรงวุฒิโดยเฉพำะใน 5 สำระหลัก 
     2.3  จัดให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือให้เกิดควำมคุ้นเคยก่อนกำรสอบโดยกำรสอบ Pre NT  
และ Pre O-NET จ ำนวน 2 ครั้ง และฝึกให้นักเรียนฝนรหัสให้ถูกต้อง ชัดเจน เช่น ฝนรอบวงกลม  
แล้วฝนจำกจุดศูนย์กลำงให้เข้ม และให้ใช้ดินสอ 2B เท่ำนั้น 
     2.4  ส่งครูเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรพัฒนำครูทั้งระบบ    
     2.5  พัฒนำนักเรียน เช่น กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร, ค่ำยติวเข้ม และส่งเสริมนักเรียนเข้ำสอบประเมินควำมรู้ 
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภำค และระดับประเทศ 
     2.6  ให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณ และท่องบทอำขยำน 
     2.7  จัดครูเข้ำรับกำรพัฒนำระบบทำงทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (ETV) 
     2.8  จัดโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง 
     2.9  จัดหำครูที่มีศักยภำพด้ำนคณิตศำสตร์ให้โรงเรียนแกนน ำคณิตศำสตร์ 
     2.10  จัดท ำฐำนข้อมูลคุณภำพและผลสัมฤทธิ์รำยบุคคลและบันทึกสมรรถภำพเชิงปริมำณเป็นร้อยละ
และตีควำมในเชิงคุณภำพ 
     2.11  จัดท ำคลังข้อสอบของเขต และฝึกให้ครูวิเครำะห์ข้อสอบ PISA, NT และ O-NET 
     2.12  พัฒนำครูเกี่ยวกับกำรวิจัยในชั้นเรียนและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน 
     2.13  มีกำรคัดกรองนักเรียนหำกพบกรณีเด็กพิกำร หรือบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ให้โรงเรียน  
ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องแก่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
     2.14  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเครำะห์  คิดสังเครำะห์อย่ำงต่อเนื่อง 
     2.15  จัดโครงกำรพิเศษที่ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดในวิสัยทัศน์และด ำเนินงำน
ตำมวงจรคุณภำพ (PDCA)  และน ำผลกำรประเมินไปใช้พัฒนำคุณภำพต่อไป 
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     2.16  จัดท ำข้อมูล บันทึกสมรรถภำพเชิงปริมำณเป็นร้อยละ และตีควำมในเชิงคุณภำพ เช่น  
ด้ำนสุขภำพจิต สุนทรียภำพด้ำนดนตรี ศิลปะ และกีฬำ คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
     2.17  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ค้นคว้ำโดยใช้เทคโนโลยี กำรใช้ห้องสมุด  
และกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
     2.18  ถอดประสบกำรณ์จำกโรงเรียนที่ประสบผลส ำเร็จในกำรแก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออก-เขียนไม่ได้ 
เพ่ือเป็นแนวทำงให้โรงเรียนอ่ืนน ำไปใช้ 
3.  Inspection : เฝ้าดู 
     3.1  จัดท ำแผนก ำกับ ติดตำม และปฏิบัติตำมแผนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
     3.2  จัดกิจกรรมประกวดทักษะภำษำไทย ในวันภำษำไทยแห่งชำติ 
     3.3  จัดกิจกรรมท้ำพิสูจน์ห้องเรียนอ่ำนออก เขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.3 
     3.4  จัดประกวดสถำนศึกษำอ่ำนออก เขียนได้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ  
นักเรียนอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
     3.5  จัดประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน ชั้น ป.1 – 6 
     3.6  นิเทศติดตำมโดยคณะกรรมกำรวิชำกำรกลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน 
     3.7  นิเทศแนวใหม่โดยเปิดช่องทำงกำรนิเทศออนไลน์ และให้ศึกษำนิเทศก์ออกไปพบและจับเข่ำคุยกับ
ครูเป็นรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และมีกำรรำยงำนผลกำรนิเทศทุกครั้ง 
     3.8  ก ำกับติดตำมให้สถำนศึกษำน ำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมำปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 
     3.9  ก ำกับ ติดตำมให้โรงเรียนด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในอย่ำงจริงจัง  

4.  Inspiration : ชูใจ 
     4.1  กำรให้ขวัญก ำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และนักเรียน ที่พัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เช่น ให้ควำมดีควำมชอบ มอบโล่รำงวัล และมอบเสื้อสำมำรถฯลฯ 
     4.2  จัดท ำสื่อเผยแพร่ ประกำศเกียรติคุณ ผู้ที่มีผลงำนดีเด่น และผู้ที่ประสบผลส ำเร็จในกำรประกวด 
แข่งขัน เพ่ือเป็นต้นแบบให้โรงเรียนน ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
     4.3  กำรแต่งตั้งให้เป็นบุคคลต้นแบบ และเป็นคณะท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5.  Innovation : ใช้นวัตกรรม 
     5.1  สร้ำงนวัตกรรมแบบฝึกทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนเพื่อแก้ปัญหำกำรอ่ำน กำรเขียน  
แบบฝึกทักษะกำรคิดค ำนวณให้สถำนศึกษำน ำนวัตกรรมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำนักเรียน ที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ 
     5.2  น ำรูปแบบบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียนมำใช้เพื่อกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ เช่น กำรควบรวมสถำนศึกษำขนำดเล็ก 
     5.3  น ำวิธีกำรสอนแจกลูกสะกดค ำภำษำไทย ตำมรูปแบบของหลักสูตร 2503 มำใช้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำในช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-3)   
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ผลงานที่เกิดจากการใช้  5 In Model ในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT & O-NET) 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และผลกำรทดสอบ O-NET  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 มีดังนี ้ 
       1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556  
ระดับเขตพ้ืนที่ ได้คะแนนเฉลี่ย 60.40  ระดับ สพฐ. ได้คะแนนเฉลี่ย 44.11 และระดับประเทศ ได้คะแนน
เฉลี่ย 44.73  สรปุได้ว่ำ มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมสูงกว่าระดับประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2555 (45.78) ปรำกฏว่ำ มีค่ำเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +14.26 คิดเป็นร้อยละ 31.15  
      1.2  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปี
กำรศึกษำ 2556  ระดับเขตพ้ืนที่ ได้คะแนนเฉลี่ย 47.96  ระดับ สพฐ. ได้คะแนนเฉลี่ย 43.18 และ
ระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 44.81  สรปุได้ว่ำ  มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมสูงกว่าระดับ สพฐ. และสูงกว่า
ระดับประเทศ และเป็นอันดับท่ี 19 ของประเทศ  และเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2555 (41.95)  
ปรำกฏว่ำ มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  +6.01 คิดเป็นร้อยละ 14.33 
      1.3  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
ปีกำรศึกษำ 2556  ระดับเขตพ้ืนที่ ได้คะแนนเฉลี่ย 41.82  ระดับ สพฐ. ได้คะแนนเฉลี่ย 40.06 และ
ระดับประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 40.47  สรุปได้ว่ำ  มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมสูงกว่าระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ และเป็นอันดับท่ี 24 ของประเทศ  และเมื่อเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำ 2555 (40.18)  
ปรำกฏว่ำ มีค่ำเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  +1.64 คิดเป็นร้อยละ 4.08 
 

ประโยชน์ของผลงาน 
  1. ผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ เป็นคนดี คนเก่ง และด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข 
  2. คร ู ได้รับกำรพัฒนำที่หลำกหลำยรูปแบบ  มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีขวัญและก ำลังใจใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำที่หลำกหลำยรูปแบบ มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร   
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน ตำมบทบำทหน้ำที่โรงเรียนเป็นนิติบุคคล 
  4. ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน และมีควำมพึงพอใจ 
ต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ   
  5. สถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม   
  6. กำรจัดกำรศึกษำ มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
 

การเป็นแบบอย่าง 
  ได้น ำผลงำนไปเผยแพร่ทำง Website http://www.mrcud2.com/view.php?article_id=422  
และ http://www.udesa2.go.th   

http://www.mrcud/

