
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 
Quality  Assurance  Pathaypittayakom  School 

 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565) 

โรงเรียนพะทายพิทยาคม อ าเภอท่าอุเทน จงัหวัดนครพนม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 



ค ำน ำ 
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 – 2565 ฉบับนี้ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะ 3 ปี ทั้งนี้เป็นความพยายามของ

สถานศึกษาโดยความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งได้มีการประชุมและด าเนินการจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา มาก าหนด

ทิศทางของสถานศึกษาโดยก าหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติดเพ่ือ

การประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีทิศทางการจัดการศึกษาตามวิสันทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค ์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ตามบริบทและเป้าหมายของสถานศึกษา 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ก้าวหน้าและเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้

ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 

1.  สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 
 ชื่อโรงเรียน   พะทายพิทยาคม 

 สถานที่ตั้ง    เลขที่  97  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. 
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 สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

   กริชแผ่รัศมีวางบนหนังสือฐานรองด้วยรวงข้าว 

    ความหมายของสัญลักษณ์ 

    กริช คือ มีความเป็นอาวุธ 

    รัศมี คือ ชื่อเสียง คุณธรรม 

    หนังสือ  คือ ปัญญาเป็นรากฐานของชีวิต 

    รวงข้าว  คือ ความอุดมสมบูรณ์ 
 

 ปรัชญาโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

   “ปญญา ย ปริสุชฌติ”  แปลว่า  คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา 

 ค าขวัญโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

   “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม” 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

   “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

   “สุขภาพดี  มีมารยาทงาม” 

 

2. ข้อมูลทั่วไป 

 2.1  โรงเรียนพะทายพิทยาคม  ที่ตั้งเลขที่  97  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  พื้นที่โรงเรียน   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)  
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3. ประวัติโรงเรียนพะทำยพิทยำคม 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านพะทาย  ต าบลพะทาย  อ าเภอท่าอุเทน    

จังหวัดนครพนม  บนเนื้อที่ประชาชนได้บริจาคให้  จ านวน  78  ไร่   1  งาน  95  ตารางวา  อยู่ห่างจาก 

จังหวัดนครพนม  64  กิโลเมตร  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนพะทายพิทยาคม ตั้งแต่วันที่    

27  เมษายน  2533  โดยมี นายสุรพงษ์  คูสกุลวัฒน์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคมมาปฏิบัติหน้าที่ 

ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนพะทายพิทยาคม  และกรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้ นายอนันต์  สุวรรณหงษ์   

ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพะทายพิทยาคมตั้งแต่  วันที่  19  กันยายน  2533  และกรมสามัญศึกษา 
 

4. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

4.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนในชนบท ประชากรส่วนใหญ่เป็น 

ชนพื้นเมืองเผ่าไทโส้  มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง  อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในชุมชนคือ

เกษตรกรรม  (ท านา ปลูกสวนยางพารา) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก สืบทอด

คือประเพณีไทโส้  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย  โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพระดับต าบลพะทาย  โรงเรียนบ้านพะทาย และวัดป่าบ้านพะทาย   

4.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลักคือเกษตรกรรม (ท านา) 

 คิดเป็นร้อยละ 95  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ

ครอบครัว 50,000  บาท/ปี  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 - 4  คน 
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5. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
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ส่วนที่ 2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนพะทายพิทยาคม มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือนโยบายในทุก
ระดับท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่ 
การปฏิบัติอย่างแท้จริง มีความสอดคล้อง เชื่อโยงกัน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดย
นโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
2. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
3. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 
5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (พ.ศ.2 562 -2564) 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ
เป็นกรอบการก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้นทิศทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมมาภิบาลใน 
การบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน จะถูกก าหนดจากยุทธศาสาตร์ชาติ (วิสัยทัศน์
ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปีทเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทย
มีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
รายได้และระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) ดังนี้ 
 

1. ด้านความมั่นคง 
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
   1.3 การรักษาความมั่นคลภายในลามสงบเรียบร้อยภายในตลอดการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษา 
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติ 

การค้า 
2.2 การพัฒนาชาติการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน 

และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SEMs สู่สากล 
   2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3.3 ปลูกฝั่งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
3.4 การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4.4 สร้างความเข็มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
   4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ 

ระบบการบริหารการจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่ 

เหมาะสม 

6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณการ 
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
6.6 ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
6.7 พัฒนาระบบกาให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี  

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 

ภายในประเทศลดลง 
 

 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

 1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 

และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

 2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

53 ตัวชี้วัด 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์

และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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2.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 - 2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

- 2564) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 

1. คุณภาพการศึกษาของไทนดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

และการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 

1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 

2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 

การทดสอบระดับชาติ 

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 

7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 -17 ปี 
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9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 

10. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ 

4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

2.4 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 

เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลักการ 

1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน  และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และเป็น

การศึกษาตลอดชีวิต 

2. บูรณาการการท างานกันระหว่างส่วนราชการหลักองค์การมหาชนในก ากับของ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่

ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
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 ระดับอนุบาล  

  เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก

และประเมินตนเอง 
 

 ระดับประถมศึกษา 

  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและ 

ยุวกาชาด 

2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 

4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก 

ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน

และครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ 

(Coding)  

8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 

และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

  ระดับมัธยมศึกษา 

   มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 

(STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและ 

การมีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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 ระดับอาชีวศึกษา 

  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค

หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า 

1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 

2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 

2.5 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น 

การเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งส าคัญที่จะพัฒนา

ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงรวม กลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 

มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 

รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลโลกที่ดี มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีวินัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกที่มีทักษะการคิดข้ันสูง เป็นนวัตกร นักคิด 

ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 

 วิสัยทัศน์ 

  สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ 

มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษระในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยัดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษา 
 

 เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ

ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กุลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน 

พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะ 

การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะใน 

การใช้เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น า 

ทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 

ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุก

มิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรม 

ยุคใหม ่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ

รายงานผลอย่างเป็นระบบ 

7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการท างาน โดยการะจายอ านาจการบริหารงาน 
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และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 

นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาฃ 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 นโยบายที่ 5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (พ.ศ.2 562 -2564) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้น าผลการทบทวนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ/ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการจ าท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) และการจัดท า
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance based Budgeting) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มุ่งสู่การเป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ถายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุรภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ 

และก้าวทันอาเซียน  
2. สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จัดกรศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคลของสถาบันหลัก
ของชาติ และรองรับประชาคมอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลัก 
ธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม  

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นเลิศทางวิชาการ 
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

และเป็นมืออาชีพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด สถานศึกษาได้รับการรับรอง 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล โดย 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
ค่านิยม (Values) 
F-U-N = เป็นสุข สนุกสนาน Forward thinking = หัวก้าวหน้า รักการเรียนรู้ 
      Unity = อยู่อย่างสามัคคี มีความเป็นหนึ่ง ประสานความร่วมมือ 
      Noble minded = พ่ึงมีคุณธรรม น าจิตใจ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 

สถานภาพของโรงเรียน 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูและบุคลากร

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม มีการให้ความรู้พร้อมกับมี

การร่วมกันปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เสนอการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น คือ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและการประเมินสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยใช้แบบหาสภาพปัญหาปัจจัย

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

แบบหาสภาพปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2563 – 2565 

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกาเครื่องหมาย / ลงในช่องตามความคิดดเห็นเพียงเรื่องละหนึ่งช่อง 

1. สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสหรืออุปสรรค 

1.1  โอกาส หมายถึง เป็นประเด็นที่เอ้ืออ านวยให้โรงเรียนได้เพ่ิมภารกิจสามารถขยายการด าเนินงาน 

หรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น 

1.2  อุปสรรค หมายถึง เป็นประเด็นที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนให้เกิด 

ประสิทธิภาพหรือคุณภาพการศึกษา 

2. สภาพแวดล้อมภายในมีสภาพเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน 

2.1  จุดแข็ง หมายถึง จุดเด่นที่โรงเรียนมีอยู่ เป็นประโยชน์และสามารถควบคุมได้ใช้ในการถ่วงดุล 

จุดอ่อนให้มีความส าคัญน้อยลง 

2.2  จุดอ่อน หมายถึง ข้อบกพร่องที่โรงเรียนมีอยู่เป็นเรื่องของกรขาดแคลน เรื่องของความผิดพลาด 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรขจัดออกไปให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
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 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้วิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อก าหนด

ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย ดังนี้ 

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 
1. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio – cultural factors) 

1.1  ชุมชนมทีัศนคติที่ดี ให้การยอมรับและศรัทธาต่อโรงเรียน 
1.2  ชุมชน หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและสนบัสนนุ 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1.3  ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งการศึกษา มีแบบอย่างที่ดี มีความรักในประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1.4  บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการที่ยั่วยุ เชน่ ร้านคาราโอเกะ และมี 
ปัจจัยเสี่ยงดา้นยาเสพติด ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการด ารงชีวิต 

1.5  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีการคมนาคมทีส่ะดวก 
1.6  มีสถานทีส่ าคัญ ภูมปิัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอ้ือต่อ 

การเรียนรู้  
1.7  โครงสร้างประชากรด้านการคุมก าเนิด ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
1.8  มีปัญหาการหย่าร้างเพิ่มข้ึน 
1.9  ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาปานกลาง ส่งเสริมด้านการศึกษาบตุรนิยมให้ 

ลูกเรียนในโรงเรียนใกล้บา้น 
1.10 ผู้ปกครองเห็นความส าคัญดา้นการศึกษา ให้ความไว้วางใจ เชือ่มั่นใน 

ครูผู้สอน และนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียง 
1.11 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาครอบครัว หย่าร้าง ขาด 

การดูแลบุตร ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) 
2.1  มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2.2  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต) ส่งผล 

ท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
2.3  สินค้าเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงส่งผลให้โรงเรียน 

สามารถจัดซื้อจัดหามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอ 
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ประเด็นปจัจัย โอกาส อุปสรรค 
2.4  หน่วยงานภายนอกเห็นความส าคัญและความจ าเปน็ในการใช้เทคโนโลยี 

จึงให้การส่งเสริมสนับสนนุน ส่งผลท าให้มีสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในการจัด 
การเรียนการสอน 

2.5  ขาดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลาย  
ทั้งสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน 

2.6  ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เชน่ ร้านอินเทอร์เน็ต  
เกม ท าให้นักเรียนบางส่วนไปใช้ในทางที่ผิด 

  
 
 
 
 
 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ (Economic factors) (E) 
3.1  รายได้ผูป้กครองและชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนมีรายได ้

ระหว่างเรียน เศรษฐกิจชุมชนเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 
3.2  โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  

องค์กรเอกชน ร่วมกับทางโรงเรียนได้รับการบริจาคทนุทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์สนับสนนุ
การศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาที่มปีระสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น 

3.3  ปัญหาทางด้านภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบางส่วนขาด 
ความคล่องตัวด้านค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน และขาดความพร้อมในการสนบัสนนุกิจกรรม
ของโรงเรียน 

3.4  ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ า ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริมในชุมชน ผูป้กครองมี 
ภาระหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อการให้การสนับสนนุด้านการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปัจจัยด้านการเมือง กฎหมายและนโยบาย (Political and legal factors) 
4.1  พระราชบญัญัติการศึกษา ให้ทกุคนมีโอกาสทางการศึกษาตามศักยภาพ 

ของแต่ละคน 
4.2  นโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่น 
4.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญและสนบัสนุนงบประมาณ 

ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4.4  การลดอัตราก าลังเปน็อุปสรรคในการจัดการศึกษา 
4.5  นโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนนิงานตอ้ง 

ปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความต่อเนื่อง 
4.6  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  
4.7  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับ 

การบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
4.8  ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้น าชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ 

เก่ียวกับนโยบายดา้นการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากข้ึน 
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 ประเด็นปัจจัย โอกาส อุปสรรค 
4.9  การก าหนดแนวทางการปฏบิัตงิานของต้นสังกัดเปน็อุปสรรคตอ่การปฏิบัติงาน 
4.10 ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา ขาดความรู้เรื่อง 

กฎหมายและพระราชบัญญัติการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
4.11 การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของโรงเรียน 

  
 
 
 
 

 

 ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน 

ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. โครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) 

1.1  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานมีการก าหนด 
นโยบายทีช่ัดเจน 

1.2  โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ของผู้เรียนตามศักยภาพครอบคลุมทุกด้าน 

1.3  โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
และการกระจายข่าวสาร 

1.4  โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด o, ร, มส ได้เพียงพอต่อ 
ระดับคุณภาพทีต่้องการพัฒนา 

1.5  การจัดหลักสูตรยังไม่ครอบคลมุทุกรายวิชา 
1.6  โรงเรียนก าหนดนโยบายโดยมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย มกีารสื่อสาร 

ภายในองค์กรที่มีความถูกต้องชดัเจน ส่งผลให้ได้รับความร่วมมอืจากบุคลากรทุกฝา่ยเป็น
อย่างด ี

1.7  บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการท างานที่ 
หลากหลายเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1.8  บุคลากรรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปสง่ผลให้ไมส่ามารถปฏบิัติหน้าที ่
การเรียนการสอนได้เต็มตามศักยภาพ 

1.9  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ของโรงเรียน ส่งผลท าให้การด าเนินงานบรรลผุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การบริการและคุณลักษณะผู้เรยีน (Service/Products) 
2.1  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และให้บริการแหล่ง 

เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย 
2.2  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้สามารถยกระดับ 
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ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
    การบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดบัสูง เรียนจบตามหลักสตูร 
สอบเข้าเรียนต่อในระดับทีสู่งขึน้ 

2.3  มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าสาระเพิ่มเติม หลักสูตรทอ้งถิ่นอย่าง 
หลากหลายตามความต้องการของนักเรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.4  โรงเรียนจัดการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยี 
และสถานที่บริการส าหรับนักเรยีน ชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ  

2.5  มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทางด้านความรู้ คุณธรรม  
จริยธรรม สุขภาพพลามัย หลักประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมจิตสาธารณะ
ในโรงเรียน 

2.6  โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับจัดการศึกษาและบริการดา้น 
สาธารณปูโภคไม่เพียงพอ 

2.7  นักเรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ส่งผลให้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนในบางรายวชิาและคะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 

2.8  ผู้เรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา ส่งผลให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและจ านวนผูจ้บการศึกษาของโรงเรียนไม่ครบ 100% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บุคลากร (Man) 
3.1  ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ด้านการเรียน การสอน และงานพิเศษ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3.2  ครูและบุคลากรไม่เพียงพอในบางสาขาวิชา 
3.3  ครูและบุคลากรพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ สง่ผลใหก้ารจัด 

การศึกษามีประสทิธิภาพ 
3.4  ครูและบุคลากรบางส่วนขาดทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ 

การสื่อสาร 
3.5  ครูและบุคลากรได้รับการเสริมแรง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
3.6  ครูและบุคลากรมีวฒันธรรมองค์กร รักและมีส่วนร่วมในการท างานส่งผล 

ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.7  ครูมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและสอนตรงตามสาขาครบทุกกลุ่ม 

สาระการเรียนรู ้
3.8  ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
3.9  ครูน าเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียน 
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ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
3.10 ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธาในวิชาชพีครู ปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยไม่ 

ต้องอาศัยค าสั่ง 
3.11 ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนักรู้คุณค่าขององค์กรเห็น 
3.12 ประโยชน์สว่นร่วมมากกวา่ประโยชนส์่วนตน 
3.13 บริหารและครูทุกคนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนใน 

การจัดการศึกษา 
3.14 ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
3.15 การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การเงิน (Money) 
4.1  โรงเรียนมีการจัดท าแผนการใชจ้่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมสี่วนร่วมท า 

ให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการ 
4.2  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานอ่ืน และชุมชน 

ในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
4.3  การใช้จ่ายเงินงบประมาณเปน็ไปตามแผนงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ  

โปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

 
 
 
 
 

 

5. วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) 
5.1  โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
5.2  โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน มี 

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอ มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

5.3  โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกในดา้นการจัดหาสื่อ  
นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทนัสมัย ที่ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษา
อย่างมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

5.4  วัสดุ ครุภัณฑ์ขาดคุณภาพ มสีภาพเก่า ช ารุด ไม่เพียงพอต่อจ านวน 
นักเรียน 

5.5  ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่หลากหลาย ไม่เพียงพอต่อ 
การศึกษาและสบืค้น 

5.6  ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ โสตทัศนปูกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดบุคลากรที่มี 
ความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลท าให้การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการใช้งาน 
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ประเด็นปัจจัย จุดแข็ง จุดอ่อน 
6. การบริหารจัดการ (Management) 

6.1  นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
          6.2 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย 
          6.3 มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
และมอบหมายงานตามความถนัดส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
          6.4 ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดี 
           6.5 โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามา 
มีส่วนร่วม  

6.6  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักประชาธิปไตยและใช้ความเป็น 
กัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน 

6.7  มีการส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
6.8  มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรียน 
6.9  ขาดการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
6.10 มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีหลักฐานในการมอบหมายงาน มี 

แผนในการปฏิบัติชัดเจน 
6.11 มีแผนและโครงการเพ่ือใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ 

จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6.12 ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง 
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 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ซึ่งอาจมีผบกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อแนวทางการพัฒนา

ของโรงเรียน จึงจ าเป็นที่โรงเรียนต้องมีหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยได้สรุปเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ

อุปสรรคของโรงเรียนหลายประการดังนี้ 

 ตารางที่ 3.3 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในของโรงเรียน 

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (+) อุปสรรค (-) 
สังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural) 
1. มีการท า MOU  กับหน่วยงานภายนอก เช่น สถานี
ต ารวจ , โรงพยาบาล , อบต.  
2. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนในการท ากิจกรรมโรงเรียน 
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  ที่ทันสมัยรองรับและพัฒนา
งานการบริหารสถานศึกษาได้ 

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

เศรษฐกิจ (Economic) 
1. มีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลด้าน
การศึกษา 
2. ผู้ปกครองส่วนมากท างานบนที่ดินของตนเอง 
 

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

กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
1. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
2. ได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร 
3. มีการกระจายอ านาจตามกลุ่มงาน 

กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) 
1. การเปลี่ยนผู้บริหาร และบุคลากรทางการ
ศึกษาบ่อย 
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากต้นสังกัด 
3. การเปลี่ยนแปลงการทางเมือง 
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2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
ด้านโครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน S1 
1. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
2. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
เป้าหมายที่ชัดเจน  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และสอดคล้อง
กับแนวทางขอกระทรวงศึกษาธิการ 

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

ด้านการบริการและผลผลิต S2 
1. มีการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
2. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
4. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตาม
ความถนัด ความสามารถของตนเอง 
5. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 

ด้านการบริการและผลผลิต S2 
1. เครือข่ายผู้ปกครองไม่เข้มแข็ง 
2. แผนการเรียนไม่สนองต่อความต้องการของ
นักเรียน 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคคล M1 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ครูเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4. บุคลากรท างานเป็นทีม 
5. บุลคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงตามสาย
งาน 
6. บุคลากรมีความมุ่งม่ันพัฒนาวิชาชีพ 

ด้านปริมาณและคุณภาพของบุคคล M1 
1. ครูขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย 
2. ครูรับผิดชอบภาระงานอ่ืนมากเกินไป 
 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน M2 
1. ใช้งบประมาณตรงตามโครงการ และวัตถุประสงค์ 
2. จ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน M2 
- 
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2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

จุดแข็ง (+) จุดอ่อน (-) 
ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ M3 
1. มีความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
2. มีแหล่งการเรียนรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
มีสื่อการเรียนการสอนพอเพียง 

ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ M3 
1. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่เสถียร 

ด้านการบริหารจัดการ M4 
1. มีการกระจายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
ความสามารถของบุคคล 
2. ครูทุกคนมีงานพิเศษตามกลุ่มการบริหารงาน 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีให้เข้ากับ
สถานการณ์และการบริหารโรงเรียน 
4. มีการบูรณาการโครงการพิเศษเข้ากับหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน 
5. มีข้ันตอนเบิกจ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ 
6. มีการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
ปลอดภัย และสะดวกสบาย 
7. อ านวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมภายนอกสถานศึกษา 
8. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ หลายช่องทาง  

ด้านการบริหารจัดการ M4 
1. ครูบางคนได้รับมอบหมายงานซ้ าซ้อน 
2. การจัดซื้อของตามพัสดุท าให้ได้ของราคมแพง 
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การสรุปผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพะทายพิทยาคม โดยภาพรวม 

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

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 

สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 0.06 
 

 

ประเด็นตัวช้ีวัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)/ผลการประเมิน 
รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

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 
สรุปการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M) 0.94 
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การสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนพะทายพิทยาคม โดยภาพรวม 

 ตาราง 3.4  การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อม สถานภาพภายนอก (STEP) 

 

 

 ตาราง 3.5 การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อม 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 4 ทิศทางการจัดการศึกษา 

 โรงเรียนพะทายพิทยาคม ได้น าผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลใน 

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

กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan)  และการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

(Performance based Budgeting) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

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

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

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพครู บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 5 ระดมสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่เข็มแข็งอันเกิดจากพลังการมีส่วนร่วม

ของชุมชน องค์กรประชาสังคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ผู้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 6 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มีประสิทธิภาพน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 

 

4.5 ค่านิยมโรงเรียนพะทายพิทยาคม 

 HEALTH  H = Healthy   สุขภาพดีพร้อม 

     E = Environment  สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 

     A = Activity   ควบคู่กิจกรรม 

     L = Learning   เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

     T = Technology  ก้าวทันเทคโนโลยี 

     H = Happy   ชีวีมีสุข 
 

4.6 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A-math ซูโดก ุ

2. บุคลากรมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครู บุคลากร สิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนการสอน 
 

4.7 วัฒนธรรมองค์กร 

 การท างานเป็นทีม ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ และความกลมเกลียวสามัคคี 
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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 

 

9. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 10. ร้อยละของครูที่มีเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลอยา่งหลากหลายตาม 
สภาพจริง    
11.ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยใน
ชั้นเรียนคนละ 1   เล่ม/ภาคเรียน 

กลยุทธ์ 2 : พัฒนาหลักสูตร

และกระบวนการจัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

  

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

12. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ระดับดีขึน้ไป 
13. 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 ตงศิร ิ
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 ่ 166 /2563 

  เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ   
 

 
         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 

 


