
 

แผนกลยุทธ ์

 ระยะ 3 ปี (2563 -2565) 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม 

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 



       ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

 ชื่อโรงเรียน   พะทายพิทยาคม 
 สถานที่ตั้ง    เลขที่  -  หมู่ที่  6  ต าบลพะทาย   อ าเภอท่าอุเทน   
       จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์   48120 
 สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22 
 เนื้อท่ี     78  ไร่  1  งาน  95  ตารางวา 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เป็นชุมชนเกษตรกรรมและเกษตรกร 
 อาคารสถานที่  อาคารเรียน  3  หลัง   อาคารฝึกงาน  1 หลัง   
       หอประชุม  1  หลัง  อาคารชั่วคราว  1  หลัง   
       โรงอาหาร  1  หลัง  
 เครื่องหมายประจ าโรงเรียน   
 
 
 
 
 

 สีประจ าโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
   “ สีแดง–น้ าเงิน ” 
    สีแดง     หมายถึง  ความรักสามัคคี 
    สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความซื่อสัตย์และความจริงใจ 
 อักษรย่อโรงเรียน     พ.ท.พ. 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
   กริชแผ่รัศมีวางบนหนังสือฐานรองด้วยรวงข้าว 
    ความหมายของสัญลักษณ์ 
    กริช คือ มีความเป็นอาวุธ 
    รัศมี คือ ชื่อเสียง คุณธรรม 
    หนังสือ  คือ ปัญญาเป็นรากฐานของชีวิต 
    รวงข้าว  คือ ความอุดมสมบูรณ์ 
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 ปรัชญาโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
   “ปญญา ย ปริสุชฌติ”  แปลว่า  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา 
 ค าขวัญโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
   “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   “สุขภาพดี  มีมารยาทงาม” 
 
2. ข้อมูลทั่วไป 
 2.1  โรงเรียนพะทายพิทยาคม  ที่ตั้งเลขที่  -  ถนน  นครพนม – บ้านแพง  หมู่ที่ 6  
บ้านพะทาย   ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  รหัสไปรษณีย์  48120 
 2.2  หมายเลขโทรศัพท์  0-42-660-445  โทรสาร  0-4266-0442 ต่อ 148 
 2.3  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 กระทรวงศึกษาธิการ 
 2.4  Website : http://www.ptp.ac.th  E-mail  pataypit@gmaill.com 
 2.5  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2.6  พ้ืนที่โรงเรียน   78  ไร่   1  งาน   95  ตารางวา 
 2.7  มีเขตพ้ืนที่บริการ 13  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านพะทาย (3.4.5.6),  บ้านโคกสว่าง (9),   
บ้านนาข่าท่า (7,8),  บ้านดงเย็น (10) , บ้านแก้งส้มโฮง (1),  บ้านโนนสวรรค์ (2), บ้านเสียวสงคราม (3,6), 
บ้านอ้วน(7) 
 

3. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม    ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านพะทาย  ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอุเทน    
จังหวัดนครพนม   บนเนื้อที่ประชาชนได้บริจาคให้  จ านวน  78  ไร่   1  งาน  95  ตารางวา   อยู่ห่าง 
จากจังหวัดนครพนม  64  กิโลเมตร   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
ตั้งแต่วันที่    27  เมษายน  2533 โดยมี  นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนพะทายพิทยาคม  และกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้ 
นายอนันต์  สุวรรณหงษ์  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพะทายพิทยาคมตั้งแต่  วันที่ 19 กันยายน   2533   
และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรต าแหน่งข้าราชการครูให้  จ านวน 8  อัตรา  จากนั้นมีผู้บริหารอีก  คน  คือ  
นางละออ  อาจวิชัย  , นายสมชาติ    ค าหา , นายไพโรจน์  กิติศรีวรพันธุ์  , นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง 

ปัจจุบันมี นายสนั่น  เมตุลา  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 
 

http://www.ptpnkp.ac.th/
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ผู้บริหารโรงเรียน 
1.  นายสุรพงษ์   คูสกุลวัฒน์    พ.ศ. 2533 – 2533 
2.  นายอนันต์    สุวรรณหงษ์    พ.ศ. 2533 – 2544 
3.  นางลออ       อาจวิชัย    พ.ศ. 2544 – 2549 
4.  นายสมชาติ   ค าหา     พ.ศ. 2549 –2553 
5.  นายจิรพล     นามมีฤทธิ์ (รักษาราชการแทน)  พ.ศ. 2553 – 2554 
6.  นายไพโรจน์   กิติศรีวรพันธุ์    พ.ศ. 2554 – 2559 
7.  นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง    พ.ศ. 2559 - 2561 
8.  นายสนั่น เมตุลา     พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 
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โครงสร้างบริหารโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างบริหารโรงเรียนพะทายพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                               

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  งานส านักงาน 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
2.  งานพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
3.  งานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  สื่อและ
นวัตกรรม 
4.  งานทะเบียน  วัดผล
ประเมินผลและเทียบโอน 
5.  งานห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้ 
6.  งานแนะแนวการศึกษา 
7.  งานบริการวิชาการและ
ความร่วมมือกับชุมชน 
8.  งานกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
9.  งานนิเทศและวิจัย 
เพื่อพัฒนาการศึกษา 
 
 

1.  งานส านักงานกลุ่มงาน
บริหารบุคคล 
2.  งานการวางแผน   
อัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
3.  งานการสรรหาและการ
บรรจุแต่งต้ัง 
4.  งานการเสริมสร้าง  
ประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 
5.  งานวินัยและ 
การรักษาวินัย 
6.  งานการออกจาก
ราชการ 
7.  งานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน 
8.  งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.  งานอ่ืน   ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 

1.  งานส านักงานกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป 

2.  งานสารบรรณ 

3.  งานอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 

4.  งานโสตทัศนูปกรณ์ 

5.  งานโรงเรียนกับชุมชน

และบริการสาธารณะ 

6.  งานการดูแลอาคาร

สถานที่และพัฒนาองค์กร 

7.  งานประสานงานและ

พัฒนาเครือข่าย 

8.  งานประสานราชการ

กับเขตพื้นที่การศึกษาและ 

หน่วยงาน 

9.  งานอนามัยโรงเรียน 

10.  งานอ่ืน   ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

ค ะกรรมการสถานศึกษาขั นพ  น าน 

1.  งานส านักงานกลุ่ม 
งานบริหารงบประมาณ 
2.  งานการเงินและบัญชี 
3.  งานพัสดุและสินทรัพย์ 
4.  งานแผนงาน 
5.  งานการจัดท าและเสนอ 
งบประมาณ 
6.  งานการจัดสรร
งบประมาณ 
7.  งานการตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน  
8.  งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา  
9. งานอ่ืน   ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ค ะกรรมการบริหารหลักสูตร ละ 

งานวิ าการสถานศึกษาขั นพ  น าน 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ผู้ ่วยผู้อ านวยการ 

กล ่มงานบริหารวิ าการ 

ผู้ ่วยผู้อ านวยการ 

กล ่มงานบริหารงบประมา  

ผู้ ่วยผู้อ านวยการ 

กล ่มงานบริหารบ คคล 

 

ผู้ ่วยผู้อ านวยการ 

กล ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ผู้ ่วยผู้อ านวยการ 

กล ่มงานกิ การนักเรียน 

 
1.  งานส านักงาน 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.  งานธุรการกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน     
3.  งานกิจกรรมนักเรียน    
4.  งานป องกันและแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
5.  งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ 
สภานักเรียน  
6.  งานป องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
7.  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
8.  งานหัวหน้าระดับ  
9.  งานเวรประจ าวัน 
10.  งานครูที่ปรึกษา   
11.  งานอ่ืน   ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 

 ผนพัฒนาค  ภาพการศึกษา 
 

 ผนพัฒนาค  ภาพการศึกษาโรงเรียนพะทายพิทยาคม (ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) 
การวิเคราะห์สถานศึกษา 

 

1. วิเคราะห์สภาพ วดล้อมภายนอก 
โอกาส (+) อ ปสรรค (-) 

สังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural) 
1. มีการท า MOU  กับหน่วยงานภายนอก เช่น 
สถานีต ารวจ , โรงพยาบาล , อบต.  
2. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรม
โรงเรียน 
3. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัด ชุมชน 
โรงพยาบาล 
5. การคมนาคมสะดวก 

สังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural) 
1. ครอบครัวแตกแยก 
2. ประชากรวัยเรียนลดลง 
3. มีแหล่งมั่วสุ่ม ยาเสพติด แหล่งอบายมุข 
 

เทคโนโลยี (Technological) 
1. สถานศึกษามีระบบ  IT  ที่ทันสมัยรองรับและ
พัฒนางานการบริหารสถานศึกษาได้ 

เทคโนโลยี (Technological) 
1. ระบบ ICT ล้มเหลว 
2. อุปกรณ์ใน ICT ล้มเหลม 

เศรษ กิ  (Economic) 
1. มีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด้านการศึกษา 
2. ผู้ปกครองส่วนมากท างานบนที่ดินของตนเอง 
 

เศรษ กิ  (Economic) 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอใน 
การพัฒนา 
2. ผู้ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่ า  เนื่องจาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 

กฎหมาย ละการเม อง (Political and Legal) 
1. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
2. ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร 
3. มีการกระจายอ านาจตามกลุ่มงาน 

กฎหมาย ละการเม อง (Political and Legal) 
1. การเปลี่ยนผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาบ่อย 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากต้นสังกัด 
3. การเปลี่ยนแปลงการทางเมือง 
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2. วิเคราะห์สภาพ วดล้อมภายใน 

  ด ข็ง (+)   ดอ่อน (-) 
ด้านโครงสร้าง ละนโยบายของโรงเรียน S1 
1. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ
และเป าหมายที่ชัดเจน  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และสอดคล้องกับแนวทางขอกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้านโครงสร้าง ละนโยบายของโรงเรียน S1 
1. ขาดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง 
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยังไม่
ชัดเจนและไม่ทั่วถึง 
  4. สถานศึกษาขาดการพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการสอนเพ่ือ 
การเรียนรู้ 

ด้านการบริการ ละผลผลิต S2 
1. มีการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง   ของโรงเรียน 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
4. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตามความถนัด ความสามารถของตนเอง 
5. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

ด้านการบริการ ละผลผลิต S2 
1. เครือข่ายผู้ปกครองไม่เข้มแข็ง 
2. แผนการเรียนไม่สนองต่อความต้องการของ
นักเรียน 

ด้านปริมา  ละค  ภาพของบ คคล M1 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ครูเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. บุคลากรท างานเป็นทีม 
5. บุลคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรง
ตามสายงาน 
6. บุคลากรมีความมุ่งม่ันพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านปริมา  ละค  ภาพของบ คคล M1 
1. ครูขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย 
2. ครูรับผิดชอบภาระงานอ่ืนมากเกินไป 
 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน M2 
1. ใช้งบประมาณตรงตามโครงการ และ
วัตถุประสงค์ 
2. จ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน M2 
- 

 



7 
วิเคราะห์สภาพ วดล้อมภายใน (ต่อ) 

  ด ข็ง (+)   ดอ่อน (-) 
ด้านส ่อ วัสด  อ ปกร ์ M3 
1. มีความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2. มีแหล่งการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระ มีสื่อการเรียนการสอนพอเพียง 

ด้านส ่อ วัสด  อ ปกร ์ M3 
1. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่เสถียร 

ด้านการบริหาร ัดการ M4 
1. มีการกระจายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามความสามารถของบุคคล 
2. ครูทุกคนมีงานพิเศษตามกลุ่มการบริหารงาน 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีให้เข้า
กับสถานการณ์และการบริหารโรงเรียน 
4. มีการบูรณาการโครงการพิเศษเข้ากับหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
5. มีข้ันตอนเบิกจ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน 
ตรวจสอบได้ 
6. มีการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
ปลอดภัย และสะดวกสบาย 
7. อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา 
8. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง   หลาย
ช่องทาง  

ด้านการบริหาร ัดการ M4 
1. ครูบางคนได้รับมอบหมายงานซ้ าซ้อน 
2. การจัดซื้อของตามพัสดุท าให้ได้ของราคมแพง 
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การสร ปผลการประเมินสภาพ วดล้อมของโรงเรียนพะทายพิทยาคม โดยภาพรวม 
 

ประเด็นตัว ี วัดปั  ัยสภาพ วดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 
รายการปั  ัย ค่าเฉลี่ยคะ นน ริง 

1. ด้านสังคม – วัฒนธรรม (Social = S) 0.13 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T) -0.15 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic = E) 0.04 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.03 

สร ปการประเมินสภาพ วดล้อมภายนอก (STEP) 0.06 
 

ประเด็นตัว ี วัดปั  ัยสภาพ วดล้อมภายใน (2S4M)/ผลการประเมิน 
รายการปั  ัย ค่าเฉลี่ยคะ นน ริง 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1) 0.13 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products =S2) 0.15 

3. ด้านบุคลากร (Man =M1) 0.08 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money = M2) 0.38 

5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3) -0.01 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management =M4) 0.21 
สร ปการประเมินสภาพ วดล้อมภายใน (2S4M) 0.94 
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การสร ปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพะทายพิทยาคม โดยภาพรวม 
ตาราง 1 การประเมินปั  ัยสภาพ วดล้อม สถานภาพภายนอก (STEP) 
 

 
 
ตาราง 2 การประเมินปั  ัยสภาพ วดล้อม สถานภาพภายใน (2S4M) 
 

 
 

 
 

 

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.34 3.33 2.94 1.13 1.00 0.13
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.22 2.43 3.11 0.53 0.68 -0.15
3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.31 4.13 4.00 1.28 1.24 0.04
4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.13 3.32 3.07 0.43 0.40 0.03

3.38 3.32

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.20 3.29 2.64 0.66 0.53 0.13
2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.14 3.60 2.53 0.50 0.35 0.15
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.16 3.27 2.76 0.52 0.44 0.08
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.12 3.17 0.00 0.38 0.00 0.38
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.10 2.83 2.94 0.28 0.29 -0.01
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.28 3.39 2.56 0.95 0.72 0.23

3.30 2.33

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - )

ค่าเฉล่ียคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.06สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.03

ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )

0.97สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.48

จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )
คะแนนเต็ม  1  1-5  1-5

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.20 3.29 2.64 0.66 0.53 0.13
2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) 0.14 3.60 2.53 0.50 0.35 0.15
3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.16 3.27 2.76 0.52 0.44 0.08
4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.12 3.17 0.00 0.38 0.00 0.38
5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) 0.10 2.83 2.94 0.28 0.29 -0.01
6.  ด้านการบริหารจัดการ ( Mannagement  = M4 ) 0.28 3.39 2.63 0.95 0.74 0.21

3.30 2.35

ตาราง  2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 

ประเด็นตัวช้ีวัด น้้าหนักคะแนน ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป

ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง ( + ) จุดอ่อน ( - )

ค่าเฉล่ียคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.94สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.47
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ส่วนที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม  ได้น าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลใน 

การก าหนดแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ /ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) รวมทั้งใช้เป็น

กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan)  และการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

(Performance based Budgeting) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 วิสัยทศัน์ 
 สุขภาพดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
3.2 พันธกิจ 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน# 
 2. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 4. พัฒนาครู บุคลากรให้มีวความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ 
 5. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ 
การเปลี่ยนแปลง 
 6. ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
  

3.3 เป้าหมาย/เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 4.  ผู้เรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
 5. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 6. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล 
 

3.4 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
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 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม

ของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 6 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

3.5 ค่านิยมโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 HEALTH  H = Healthy   สุขภาพดีพร้อม 

     E = Environment  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

     A = Activity   ควบคู่กิจกรรม 

     L = Learning   เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

     T = Technology  ก้าวทันเทคโนโลยี 

     H = Happy   ชีวีมีสุข 
 

3.6 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A-math ซูโดก ุ

2. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครู บุคลากร สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

3.7 วัฒนธรรมองค์กร 

 การท างานเป็นทีม ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ และความกลมเกลียวสามัคคี 
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ส่วนที่ 4 

      กลยุทธ์ของโรงเรียน  

4.1 วิสัยทศัน์ (Vision) 
 สุขภาพดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
 
4.2 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 2. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 4. พัฒนาครู บุคลากรให้มีวความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นมืออาชีพ 
 5. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยี ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ 
การเปลี่ยนแปลง 
 6. ส่งเสริมการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
 4.3 เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (Goal) 
 1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 4.  ผู้เรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต 
 5. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
 6. ครู นักเรียนและชุมชนมีความรู้และพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานสากล 
 
4.4 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 
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 กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม

ของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 6 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะทายพิทยาคมและการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 82.70 

 
ร้อยละ 83.80 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 87.50 

 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคดิค านวณ ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 86 

 
ร้อยละ 87 

 
ร้อยละ 89 

 
 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 

ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 86 
 

ร้อยละ 88 
 

 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 66 
 

ร้อยละ 67 
 

ร้อยละ 70 
 

 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 88 
 

 1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 87 
 

 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 86 
 

ร้อยละ 89 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
 1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 88 

 
ร้อยละ 89 

 
ร้อยละ 91 

 
ร้อยละ 92 

 
 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 87 

 
ร้อยละ 88 

 
ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 82.70 

 
ร้อยละ 83.80 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 87.50 

 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 86 

 
ร้อยละ 87 

 
ร้อยละ 88 

 
ร้อยละ 90 

 
 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 86 

 
ร้อยละ 87 

 
ร้อยละ 92 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 82.50 

 
ร้อยละ 83.50 

 
ร้อยละ 84.67 

 
ร้อยละ 87.50 

 
 2.1 มีเป้าหมายวิสยัทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 78 

 
ร้อยละ 79 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 

 
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 79 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 82 

 
ร้อยละ 85 

 
 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 88 
 

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 86 
 

ร้อยละ 87 
 

ร้อยละ 88 
 

ร้อยละ 90 
 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 87 
 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและ 
การจัดการเรยีนรู ้

ร้อยละ 86 
 

ร้อยละ 87 
 

ร้อยละ 88 
 

ร้อยละ 90 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80.75 

 
ร้อยละ 82.25 

 
ร้อยละ 84.60 

 
ร้อยละ 87.50 

 
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได ้

ร้อยละ 78 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 85 
 

 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 90 
 

 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 84 
 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 87 
 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรยีน ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 83 
 

ร้อยละ 85 
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ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย  ตัวช้ีวัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม                                
เป้าประสงค/์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน)  มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะใน 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านรัก
การท างานในระดบัดีขึ้นไป 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน  

 

1. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
3. โครงการพัฒนากลุ่มงานบริหารบุคคล 
4. โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
5. โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี 
6. โครงการพัฒนางานแผนงาน 
7. โครงการส่งเสริมระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

นายจิรพล นามมีฤทธิ ์
นางวลิาวัณย์ แวงดีสอน 
นายสยาม  ค าชนะ 
น.ส.ภิรญา พลหนองคูณ 
น.ส.ปิยะนุช จริยสกุล 
นางจิราณัฐ สาธิพา  
นายปิยะพงษ์ บุญพลู 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1. 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผล 
2. การเรียนผ่านเกณฑ ์
3. การประเมินจากรายวิชา 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดบัดีขึ้นไปตาม
มาตรฐานชาต ิ

4. 5. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะ 
5. ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป 
6. 6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสรา้งสรรค์  
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 

 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน  

 

8. โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
9. โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดและ
ประเมินผล 
10. โครงการพัฒนากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ 
11. โครงการสัปดาห์วิชาการ 
 

นายสพุรรณ เคนไชยวง 
นายศราวุธ  มลูชัย 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
น.ส.พิชญภัค สมปัญญา 
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(ต่อ) ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม                                   
เป้าประสงค/์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 

7. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 8. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลอยา่งหลากหลายตาม 
สภาพจริง    
9.ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชัน้
เรียนคนละ 1   เล่ม/ภาคเรียน 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

  

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป 
11. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต  
สุขภาพกาย  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

กลยุทธ์ 1 : พัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน  

 

1. กิจกรรมวันไหว้ครู 
2. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
3. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
4. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
6. กิจกรรมวันชาติ 
7. กิจกรรมอบรมคุณธรรมฯ 
8. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาส)ี 
9. กิจกรรมด้านดนตรีนาฏศิลปแ์ละทัศนศิลป์ 
10. กิจกรรมสานสัมพนัธ์น้องพีแ่ดง - น้ าเงนิ 
11. โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
12. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

นายเจษฎายุทธ  ราตร ี
นายเจษฎายุทธ  ราตร ี
นางวนัวิสาข์  อุดมผล 
นายเจษฎายุทธ  ราตร ี
นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 
นายตวงสิทธิ์ ตงศิริ 
นายปิยะพงษ์  บุญพลู 
นายจีระศักดิ์ นนทน์าภา 
น.ส.พัชยา คงแสนค า 
น.ส.นิศากร นามวงศ ์
น.ส.ปฐมพร ชวต ิ
น.ส.ปฐมพร ชวต ิ
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(ต่อ) ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม                            
เป้าประสงค/์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) มาตรการ/โครงการ/กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ 
4. ผู้เรียนน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
วิถีชีวิต 

14. นักเรียนมีความโอบอ้อมอารี 
15. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 
16. นักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

กลยุทธ์ 6 : สร้างพลงังาน
ขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัต ิ

13. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
14. โครงการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
15. โครงการออมทรัพย์ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน, 
กลุ่มสาระสงัคม 
น.ส.บวรลักษณ์  ประกิ่ง 
กลุ่มงานงบประมาณ 

5. โรงเรียนจัดการศึกษา
โดยเน้นการมสี่วนร่วม 

17. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ไดร้ับ 
การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ 
18. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
19. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคณุภาพ 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาและ
แผนปฏบิัติการประจ าป ี
20. สถานศึกษามีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

กลยุทธ์ 5  : ระดมสรรพก าลัง
สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่
เข็มแข็งอันเกิดจากพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน องค์กร
ประชาสังคมในรูปแบบของผู้
อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ 
ร่วมพัฒนา 
 

16. โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน เช่น เยี่ยมบา้น ประชุม
ผู้ปกครอง 
- ครูมีการรายงานผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล  (ID Plan) ร้อยละ  100 
- ครูท างานร่วมกันด้วยความเต็มใจ  
ยึดเป้าหมายความส าเร็จของงานรวมกัน  
ร้อยละ 100 
- พัฒนาสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์ ปรชัญาและจุดเนน้ที่
ก าหนดร้อยละ 92 
- ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานบรรลตุาม
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ของสถานศกึษา 
ร้อยละ  92 

น.ส.พัชยา คงแสนค า 
 
 
น.ส.จริยาภรณ์ วิเศษศรี 
 
นางจิราณัฐ สาธิพา 
 
 
ผู้บริหาร 
 
 
นายสยาม ค าชนะ 
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(ต่อ) ตารางความเชื่อมโยงเป้าหมาย  ตัวชี้วัด กลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม                                  

เป้าประสงค/์เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลยุทธ์องค์กร (โรงเรียน) 
มาตรการ/โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 21. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
22. สถานศึกษามีข้อมูล หลักฐาน
การร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
23. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานกับผู้อื่น 
24. ร้อยละของผู้เรียนสามารถใช้ 
Internet สบืค้นข้อมูล 
25. เรียนมีความร่าเริงแจ่มใส 
ร้อยละของครูที่มีสื่อเทคโนโลยี 
การจัดการเรียนรู้ 

 
- โรงเรียนมีสื่อในห้องสมุด
เป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์  
ร้อยละ  82  
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ภายในและบรรยากาศ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้   
ร้อยละ  91 
 - โรงเรียนจัดหาวัสดุ  
อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา  
ร้อยละ 91 

กลุ่มงานวชิาการ 
 
 
กลุ่มงานวชิาการ 
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 ค ำสั่งโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 
  ที ่ 165 /2563 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์   
 

 
         เพ่ือให้การจัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ป ี2563 - 2565  ของโรงเรียนพะทายพิทยาคม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้  
 

1. นายสนั่น เมตุลา ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นายจิรพล  นามมีฤทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางวิลาวัณย์  แวงดีสอน ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กรรมการ 
4. นายจริพล นามมีฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการ 
5. นายสยาม  ค าชนะ 
6. นางสาวพิชญภัค สมปัญญา  
8. นายศราวุธ  มูลชัย  
9. นางสาวจริยาภรณ์  วิเศษศรี  
10. นายสุพรรณ  เคนวงษา 
11. นายเจษฎายุทธ  ราตรี             

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

12. นายจีระศักดิ์ นนท์นาภา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 
13. นางสาวกมลณภัทร  บุตรโคษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ 
14. นางสาวพัชยา คงแสนค า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ 
15. นางสาวบวรลักษณ์ ประกิ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการ 
16. นางสาวคะนึงนิตย์ พิลาอ่อน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ 
17. นางจิราณัฐ  สาธิพา หัวหน้างานแผนงาน 

 
กรรมการและเลขานุการ 

 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง  ความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ 
ทางราชการต่อไป          
                          ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
                                   สั่ง   ณ    วันที่  11 กันยายน  พ.ศ. 2563 
                                                                                              

(นายสนั่น เมตุลา)            
ผู้อ านวยการโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 


