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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนพยุห์วิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 56 หมูท่ี่ 3 ต าบลพยุห์   อ าเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
รหัสไปรษณีย ์33230   โทรศัพท ์045-607136   โทรสาร 045-607136   E-mail : 
payuwit@hotmail.com  Website : Payuwittaya.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถงึ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 45 ไร่ เขตพื้นที่บริการ จ านวน 5  ต าบล   คือ 
                     1.  ต าบลพยุห์    จ านวน  13    หมู่บ้าน           

2.  ต าบลพรหมสวัสดิ์    จ านวน   20   หมู่บ้าน         
3.  ต าบลต าแย        จ านวน  15    หมู่บ้าน 
4. ต าบลโนนเพ็ก   จ านวน  10    หมู่บ้าน 
5. ต าบลหนองค้า   จ านวน  6      หมู่บ้าน 

ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนพยุห์วิทยา ตั้งอยู่ที่ต าบลพยุห์ อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ถือก าเนิดขึ้นด้วยความ
ต้องการของประชาชนในเขตต าบลพยุห์ และต าบลใกล้เคียง ที่ต้องการให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดขึ้น
เพื่อบุตรหลานไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระยะทางไกลในเดือนพฤศจิกายน พ .ศ.2531 นายบุญชง      
วีสมหมาย วุฒิสมาชิก (ในขณะนั้น) นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย(ในขณะ
นั้น) ร่วมกับสภาต าบลพยุห์ปรึกษาหารือแล้วมอบหมายให้ นายสถิตย์  ชนะชัย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (ในขณะนั้น) เป็นผู้ประสานงานโดย  นายบุญชง วีสมหมาย  เป็นผู้ให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการก่อสร้างปลายปี พ .ศ. 2532 ประกาศให้โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจัดตั้ง
โรงเรียนสาขาขึ้นที่ต าบลพยุห์โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านพยุห์เป็นที่เรียนชั่วคราว โดยในปี
แรกเปิดสอนจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 85 คน ในการจัดการเรียนการสอนมีครูอาจารย์จาก
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจ าทุกวัน 

ในปีการศึกษา 2533 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียนพยุห์วิทยาตามประกาศลง
วันที่ 15 มีนาคม 2533โดยมอบหมายให้ นายทองสูรย์ ฉลวยศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
(ในขณะนั้น) รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพยุห์วิทยา โรงเรียนเปิดท าการสอนแบบสหศึกษา ในปี
การศึกษา 2533 รับนักเรียนได้ 96  คน จ านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 181 คน  

ต่อมา  กรมสามัญศึกษา    แต่งตั้งให้   นายสุรพล   ขันเงิน    มาด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่  ตั้งแต่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2533  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยยังคงให้ความ
ช่วยเหลือส่งครูอาจารย์มาสอนจนสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2533 

ในปีการศึกษา 2534 โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนสายศรีสะเกษ -  กันทรลักษ์  ตัด
กับถนนสายขุนหาญ-บ้านคล้อ (อ.กันทรารมย์) มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่   ในปีการศึกษา  2540  มี  โดย
นายสุรพล  ขันเงิน    ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการในขณะนั้น จนถึง  วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2540 ต่อมา
ไดมีนายโสภณ  รัตนา  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการตั้งแต่  ปี พ.ศ.  2540 – 2555 และมีนายประพัฒน์  
ดอกไม้  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  ตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 2555 – 2559   ในปีปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1-6     มีนักเรียนทั้งสิ้น  498  คน ครู 29 คน   พนักงานราชการ  1 คน  
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พนักงานธุรการ  1 คน นักการภารโรง 3 คน  ยาม 1  โดยมีนายบุญแก้ว  กรไกร ด ารงต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการ  ตั้งแต่วันที่  9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  จนถึงปัจจุบัน 

รายช่ือผู้บริหารโรงเรียนพยุห์วิทยา  
      

 1. นายสุรพล ขันงิน   
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ   
    พ.ศ. 2533  - 2540 

  
 
 
 

2. นายโสภณ รัตนา   
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ   
    2540 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555 
 
  
 
 

     
3. ดร. ประพัฒน์ ดอกไม ้  
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ   
   5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 –  พ.ศ. 2559 

 
    
                 
              
                                             
                  
               4. นายบุญแก้ว  กรไกร 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ 
            9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน 
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พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาคติพจน์ ตราสัญลักษณ์ และสีประจ าโรงเรียน 
 

ปรัชญาโรงเรียน      ปญญฺา นรน รตน ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

คติพจน์ของโรงเรียน  ลูกน้ าเงินขาว  รักเกียรติ  รักศักดิ์ศรี  มีน้ าใจ  รับใช้ชุมชน 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน ช้างศึก 

 
สีประจ าโรงเรียน 
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 น ้ำเงิน    หมายถึง ความรักความสามัคคีตอ่กัน 
   ขำว       หมายถึง ความมีระเบียบวินัย 

อักษรย่อของโรงเรียน พ.ว. 

 
2. ข้อมูลผู้บรหิาร 
     1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายบุญแก้ว  กรไกร   
         โทรศัพท ์ 08-7961-2900 
         e-mail : bkkk2505@hotmail.co.th 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต  
         สาขาการบริหารการศึกษา 

     ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
     จนถึงปัจจบุนั  
 

           2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  -  คน 
       ชื่อ-สกุล ................................................  

        วุฒิการศึกษาสูงสุด ...............................   

       สาขา ......................... โทรศัพท์ .......................... 

        รับผิดชอบ ก ากับ ดูแลการบริหารสานศกึษา  6  กลุ่มงานได้แก่  

ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบุคคล ฝ่ายกิจการและฝ่ายอาคาร
สถานที่   ซึ่งมีผู้รับผิดชอบดูแลแต่ละกลุ่มงานดังนี ้  

2.1 ชื่อ-สกุล นางวารินทร์  กรไกร    วุฒิการศึกษาสูงสุดครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา  
โทรศัพท์ 087-2452586  e-mail : Warin_k22@hotmail.com  รับผิดชอบฝ่ายงานแผนงานและ
งบประมาณ 

 2.2 ชื่อ-สกุล นางรุ่งวรรณ  นาคนาคา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขา คณิตศาตร์ 
โทรศัพท์ 083-6821454  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 
 2.3 ชื่อ-สกุล นายไพรวัลย์   ทองลือ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
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ส าข า  ก ารบ ริห ารก ารศึ กษ า   โท รศั พ ท์  0 87 -2451005  e-mail : Priwan.pw@gmail.com       
รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 2.4 ชื่อ-สกุล นายสุทัศ  สุขกมล  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขา การบริหารการศึกษา     โทรศัพท์ 085-7627291        รับผิดชอบฝ่ายบุคคล 
 2.5  ชื่อ – สกุล  นายเรณ ู ค าใสย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรบัณฑติ  สาขา  สุขศกึษาและ
พลศึกษา  รับผปิดชอบ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2.6 ชื่อ-สกุล นายธิรายุทธ  อรทัย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขา การบริหารการศึกษา  รับผิดชอบ  ฝ่ายอาคารสถานที ่
 
3. ข้อมูลทรัพยากร 
 

สภาพปัจจุบัน 
1. ปัจจุบันโรงเรียนพยุห์วิทยามีพื้นที่  จ านวน 45  ไร ่

ห้องเรียน  จ านวน  15 ห้อง 
นักเรียน  จ านวน  498 คน 

        2. มีบุคลากรทัง้หมด 31 คน แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
ผู้บริหาร  จ านวน  1 คน  

          คร ู     จ านวน           28 คน 
 พนักงานาราชการ  จ านวน  1 คน 
 พนักงานธุรการ     จ านวน   1  คน 

ครอูัตราจ้าง     จ านวน  1 คน 
        ลูกจ้างประจ า   จ านวน  2 คน 
 ยามรักษาการณ์   จ านวน  1  คน 
 พนักงานขับรถ   จ านวน  1 คน 

3. มีอาคารสิ่งปลูกสร้าง ดังนี ้
1. อาคารเรียนแบบ กขค  จ านวน  3 หลัง 
2. อาคารเรียนแบบ 324   จ านวน  1 หลัง 
3. อาคารโรงฝึกงานและคหกรรม  จ านวน  2 หลัง 
4. อาคารโรงยิม    จ านวน  1 หลัง 
5. อาคารชั่วคราว (ใช้เป็นโรงอาหาร)  จ านวน  1 หลัง 
6. บ้านพักครู    จ านวน  2 หลัง 
7. บ้านพักนักการภารโรง  จ านวน  1 หลัง 
8. ห้องส้วม     จ านวน  3 หลัง 
 

4. ลักษณะชุมชน/พื้นที่บริการ 
4.1 สภาพชุมชน 
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                เดิมอ าเภอพยุห์ อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเนื่องจาก
เหตุผลส าคญัดังนี ้

     ด้านการเมือง ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นพื้นที่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในเขต 
ต าบลพรหมสวัสดิ์และต าบลต าแย ภาษาพูดเป็นภาษาส่วย และเยอ มีความกระตือรือร้นในการที ่
จะเรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ และรักความก้าวหน้า 

    ด้านการปกครอง เนื่องจากพื้นที่ของอ าเภอเมืองศรีสะเกษมีเนื้อที่กว้างใหญ่มีอาณาเขต
ติดต่อกันหลายอ าเภอท าให้การปกครองไม่ทั่วถึง การใหบ้ริการของหน่วยงานราชการไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
ราชการจึงไดจัดตั้งต าบลพยุห์เป็นกิ่งอ าเภอ และให้ยกฐานะเป็นอ าเภอพยุห์ในปี พ.ศ.2540  
เขตการปกครอง ประกอบด้วย     
 1. มีเทศบาลต าบล ตั้งอยู่ 1 แห่ง คือ เทศบาลต าบลพยุห์ มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล  
จ านวน 4 หมู่บ้าน 
 2. มีต าบล จ านวน 5 ต าบล หมู่บ้าน จ านวน 66 หมู่บ้าน ได้แก่  

1. ต าบลพยุห์              จ านวน  13 หมู่บ้าน 
 2. ต าบลพรหมสวัสดิ์  จ านวน  20 หมู่บ้าน 

3. ต าบลต าแย     จ านวน   15 หมู่บ้าน 
4. ต าบลโนนเพ็ก  จ านวน  11 หมู่บ้าน 
5. ต าบลหนองค้า  จ านวน  7 หมู่บ้าน 

 4.2 พื้นที่บริการ 
  โรงเรียนพยุห์วิทยา ก าหนดเขตบริการในการรับนักเรียนเข้าเรียน มีเขตพื้นที่บริการ
การศึกษา จ านวน 5 ต าบล  คือ 
                    1. ต าบลพยุห์   จ านวน   13      หมู่บ้าน           

2. ต าบลพรหมสวัสดิ์   จ านวน    20      หมู่บ้าน         
3. ต าบลต าแย       จ านวน   15      หมู่บ้าน 
4. ต าบลโนนเพ็ก  จ านวน   10      หมู่บ้าน 
5. ต าบลหนองค้า  จ านวน   6        หมู่บ้าน 
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                                                                                                                                                              ------------------------------------------- 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

 

ฝ่ายงานแผนงานและ
งบประมาณ 

 

1. งานธุรการฝ่าย  
2. งานแผนงานและ
สารสนเทศ   ฝ่าย 
3. งานการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณ  
4. งานจัดท าส ามะโนนักเรียน            
5. งานการจัดสรรงบประมาณ                  
6. งานขอ้มูลและสารสนเทศ              
7. งานการตรวจสอบ ติดตาม    
ประเมินผลและรายงานผล
การใช้เงินและผลการ
ด าเนินการ  
8. งานการระดมทรัพยากร
และ  
    การลงทุนเพื่อการศึกษา     
9. งานการบริหารบัญชี  
10. งานการบริหารงานพัสดุ 

ฝ่ายวิชาการ 
1. งานธุรการฝ่าย 
2. งานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย 
3. งานโครงการสวนพฤษาศาตร์ใน โรงเรียน 

4. การรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
6. การแนะแนวการศึกษา 
7. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น 
8. การส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

9. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่ บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงานอ่ืน 

10. งานการรับนักเรียน 
11. งานวัดผลประเมินผลและโอนผลการเรียน 

12. งานทะเบียนนักเรียน 
13. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
14. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
15. งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

1. งานกิจการนักเรียน 
2 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 
3. งานครูที่ปรึกษาและ
หัวหน้าระดับ 
4. งานป้องกันและแก้ไข 
พฤติกรรมนักเรียน 
5. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย ใน

โรงเรียน/สภานักเรียน 
6. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
7. งานเพศศึกษา 
8. สถานศึกษาสี
ขาว 
9. โรงเรียนสุจริต 
10. โรงเรียน
คุณธรรม 
 

ฝ่ายบคุคล 
 
1. งานธุรการฝ่าย 
2. งานแผนงานและ 
    สารสนเทศฝ่าย 
3. การวางแผนอัตราก าลัง 
    และก าหนดต าแหน่ง 
4. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
5. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ  บุคลากร 
6. งานบริหารทะเบียน
และ 
   สถิติข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา 
7. งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
8. วินัยและการรักษาวินัย 
9. การออกจากราชการ 
10. งานเวรยามและรักษา 
     ความปลอดภัย        
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

1. งานธุรการฝ่าย 
2. งานแผนงานและ 
สารสนเทศฝ่าย 
3. การด าเนินงานธุรการ  
4. งานสารบรรณ 
5. งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
6. งานพัฒนาระบบและ
เครือข่าย 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ          
7. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
8. การจัดระบบการบริหาร
และการพัฒนาองค์กร 
9. งานชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
10. งานสถานศึกษา
พอเพียง 
11. งานบริการรถ

ฝ่ายอาคารสถานที ่
 

 
1. งานธุรการฝ่าย 

2. งานบริการอาคารสถานที่และ 
     สาธารณูปโภค 
3. งานโภชนาการ 

4. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย, 
5. งานโสตทัศนูปกรณ์  
6. งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 
7. งานบริการสาธารณะ 
8. ห้องสมุด 
9. งานนักการ ภารโรง ยาม 
10. งานสหกรณ์ 

11. งานประสานราชการกับ 
     เขตพ้ืนที่การศึกษา  
     และหน่วยงานอื่น 
12. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
13. งานโรงเรียนธนาคาร 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษา 

สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนพยุห์วิทยา 
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. แผนผงัโรงเรยีน 
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7. สภาพปัจจบุัน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 
7.1. สภาพปัจจุบัน 

 7.1.1 ขอบข่ายงาน โรงเรียนพยุห์วิทยา ประกอบด้วยงานหลัก 6  ฝ่าย ดังน้ี 
 1) ฝ่ายวิชาการ 
 2) ฝ่ายบุคคล 
 3) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 4) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 5) ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 6) ฝ่ายอาคารสถานที ่
  
 7.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ม. 1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้     
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 1,640 (41 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษา 
   จัดเพิ่มเติมตามความพรอ้ม 
   และจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 
1,560 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,200 ช่ัวโมง/ปี 
รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
3,600 ชั่วโมง 

 
 
 7.1.3 ข้อมูลนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 2) 
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 ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
7.1.4  ครูประจ าการ   รวมทั้งหมด 29 คน  (ชาย)จ านวน  13  คน/ (หญิง) 18 คน 

ระดับชั้น 
จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน อัตราส่วน เทียบกับแผนการรับนร. 

ชาย หญิง รวม นักเรียน : ห้องเรียน 
สูงกว่า เท่ากับ ต่ า

กว่า 
ม.1 2 36 34 70 35:1   / 
ม.2 2 40 44 84 42:1   / 
ม.3 3 48 44 92 30:1   / 

รวม ม.ต้น 7 124 122 246     
ม.4 2 24 47 71 35:1   / 
ม.5 3 44 46 90 30:1   / 
ม.6 3 43 48 91 30:1   / 

รวม ม.ปลาย 8 111 141 252     
รวมทั้งสิ้น 15 235 263 498     

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 นายบุญแก้ว  กรไกร ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

116484 ศษม. 
การบริหาร
การศึกษา 

2 นางเพ็ญประภา สิมมา คร ู ครูช านาญการพิเศษ 129194 ศษ.บ. เคมี 
3 นางเบ็ญจพร ภิรมย ์ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 532 กศ.ม. การวิจัยการศึกษา 

4 นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ  คร ู ครูช านาญการพิเศษ 121123 
ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 
5 นางวารินทร์ กรไกร คร ู ครูช านาญการพิเศษ 121122 คบ. สังคมศึกษา 

6 นายไพรวัลย์ ทองลือ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 116489 
ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 

7 
นางณัฐปรากาญจ์น ถึง
ทะเล 

ครู  ครูช านาญการพิเศษ 116487 
คบ. วัดผลการศึกษา 

8 นางวันดี เพ็งชัย คร ู ครูช านาญการพิเศษ 
129196 

 
คบ. ภาษาไทย 

9 นายวุฒิกร  ขจรสมบัต ิ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 1124 ศษ.บ. สังคมศึกษา 

10 นางสุพรรณี  สองศร ครู  ครูช านาญการพิเศษ 23112 
กศ.ม เทคโนโลยี

การศึกษา 
11 นางดวงพร ราชบัญดิษฐ ์ ครู  ครูช านาญการพิเศษ 119074 ศศม. การบริหารการศึกษา 
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ตาราง 3 ครูประจ าการ จ านวน 29 คน 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

12 นางสาวเกษร ศรกิจ ครู  ครูช านาญการ 116485 วท.บ. สถิต ิ
13 นางสาวรรินทร ค าขันธ์ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 1918 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

14 
นางสาวพรทิพย์ ปกป้อง
เสถียร 

ครู  
ครูช านาญการพิเศษ 124436 

วท.ม. ชีววิทยา 

15 นายวิรัช  กะตะศิลา 
คร ู

ครูช านาญการพิเศษ 81138 
ศศม. การบริหาร

การศึกษา 

16 นายเรณู  ค าใสย คร ู ครูช านาญการพิเศษ 129269 
คบ. สุขศึกษาและพล

ศึกษา 

17 
นางรุ่งราวรรณ์  นาค
นาคา 

คร ู ครูช านาญการพิเศษ 62246 
คบ. คณิตศาสตร ์

18 นายธนพล  แสงหิรัญ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 119076 
คม. หลักสูตรและการ

สอน 

19 นายพีรพงศ์ พงศ์ธีรวุฒิ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 1223317 
กศม. การบริหาร

การศึกษา 
20 นายสุทัศ  สุขกมล คร ู ครูช านาญการพิเศษ 119071 คบ. ภาษาไทย 

21 นายอรัญ  วงศจ์อม คร ู ครูช านาญการ 133381 
ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 

22 นายธิรายุทธ       อรทัย คร ู ครูช านาญการ 32584 
ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 
23 นางพัชรินทร์   อรทัย คร ู ครูช านาญการ 4817 คบ. ภาษาอังกฤษ 

24 
นางสาวนาฎรพี  โสดา
โคตร 

คร ู ครูช านาญการ 29378 
ศศม. การบริหาร

การศึกษา 

25 นายทวี หงษ์ศร ี คร ู ครูช านาญการ 3460 
ศศม. การบริหาร

การศึกษา 
26 นางสุธารินี  อสิพงษ์ คร ู - 119037 ศษ.ม บริหารการศึกษา 
27 นายกัณตภณ ทับทิมหิน คร ู - 121125 ศษ.ม บริหารการศึกษา 

28 
นางสาวชนาภัทร  แสง
งาม 

คร ู - 
129269 คบ. วิทยาศาสตร ์

29 นายกิตติ  พรมรักษ ์ คร ู ครูช านาญการพิเศษ 116486 
คบ. ดนตรีศึกษา 

 
30    116297   
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ตาราง 4 ครพูนักราชการ จ านวน 1 คน 

 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 นายวันรบ  สอนไตรแก้ว 
ครู

ภาษาไทย 
- 

- 
คบ. 

ภาษาไทย 

 

ตาราง 5 ครูอัตราจ้าง จ านวน  2  คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 นางพจนีย์ สุขกล้า 
พนักงาน
ธุรการ 

- 
- 

คบ. 
ธุรกิจศึกษา 

2 
นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญยอ ครอูัตรา

จ้าง 
- 

- 
ศษ.บ. 

ภาษาจีน 

 

ตาราง 6 ลูกจ้างประจ า    จ านวน   2   คน 

 

ตาราง 7 ลูกจ้างช่ัวคราว   จ านวน   2  คน 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 
นายลือชัย  ซอน
ทรัพย ์

ยามรักษาการณ์ 
- 

- ม.ศ. 3 
- 

2 นายสมร  ทัศราช ลูกจ้างช่ัวคราว   ม.6  
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เลขที ่

ต าแหน่ง 
วุฒ ิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1 
นายมนตรี  อ่อน
สังข ์

ช่างครุภัณฑ์ 3 
- 

16242 ม.3 
- 

2 
นายเสน่ห์ ขันตี ช่างไม้ช้ัน 3 

- 
14692 ศศ.บ การประชาสัมพันธ์ 
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7.2. ผลการด าเนนิงานในรอบปีที่ผ่านมา   
  7.2.1. ผลงานดีเด่น 
 1) ผลงานดีเด่นของโรงเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ที่ รายการแข่งขัน นักเรียน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1 การคาราเต้โด(ต่อสู้ทีม

ชาย  รุ่นอายุ 15-18ปี) 
 

1.นายธีรภัทร  เจริญศร ี
2.นายเกียรติศักด์ิ  โสดามุข 
3.นายวรรณไชย  สาล ี

รองชนะเลิศ  
อันดับ 1 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ  ครั้งที่  33 

2 การคาราเต้โด(ต่อสู้บุคคล
ชาย  รุ่นอายุ 14-15ปี) 
 

นายตะวัน  บุญทา รองชนะเลิศ  
อันดับ 1 

การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ  ครั้งที่  33 

3 การประกวดยุวชน
ประกันภัยประเภท
สถานศึกษา 

โรงเรียนพยุห์วิทยา รองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง
ระดับจังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

4 การประกวดโครงการ
ยุวชนประกันภัยประเภท
เพลง 

โรงเรียนพยุห์วิทยา รองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง
ระดับจังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

5 การประกวดยุวชน
ประกันภัยประเภทคร ู

โรงเรียนพยุห์วิทยา รองชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง
ระดับจังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

6 การประกวดโครงการ
ยุวชนประกันภัยประเภท
หนังสั้น 

โรงเรียนพยุห์วิทยา ชมเชยอันดับ
หนึ่งระดับ
จังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

2) ผลงานดีเด่นของโรงเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

1 
 
 
 

ศิลปะ 
 
 
 

การแข่งขันเดี่ยว
ซออู ้ม.4-ม.6 

เงิน นายณัฐพล  ต้น
โสภา 

นายกิตติ  พรมรักษ์ 

 
3)  ผลงานดีเด่นของโรงเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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ตาราง  ผลงานดีเด่นของโรงเรียนจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศกึษา 
2560 
ตาราง  ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่  รางวัลระดับเหรียญทอง 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

1 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 

การแข่งขันอ่าน
เอาเรื่องตามแนว 
PISA ม.1-ม.3 

ทอง 
 
 

เด็กหญิงพิชา  เพ็ง
ชัย 
 
 

นางวันดี  เพ็งชัย  
 
 

2 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 

การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ 
ม.1-ม.3 
 

ทอง 
 
 
 

เด็กหญิงสุฑา
มาศ  ไชยทอง 
 
 

นางวนัดี  เพ็งชัย 
  

 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณา
การความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.1-
ม.3 
 

ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กชายณัฐ
ภูม ิ มิ่งขวัญ 
2. เด็กชายภูริ
ภัทร  โพนทอง 
3. เด็กชาย
รัฐศาสตร ์ เกษ ี
 
 
  

1. นางสาวเกษร  ศรกิจ 
2. นางสาวสุวนันท์  จัน
ทเสน 
 
 
 
 
 
  

4 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

การแข่งขัน
สร้างสรรค์
ผลงาน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6 

ทอง 
 
 
 
 
 
 

1.นางสาวธัญ
พร  ค าโสม 
2. นางสาวธัญ
รัตน ์ ค าโสม 
 
 
 

1. นางศศิพัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ 
2. นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 
 
 

5 
 
 

คณิตศาสตร ์
 
 

การแข่งขันซูโดกุ 
ม.4-ม.6 
 

ทอง 
 
 

1.นายยุทธชัย  นาม
วิชา 
 

นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา 
 
 

6 
 

วิทยาศาสตร ์
 

การประกวด
โครงงาน

ทอง 
 

1. เด็กหญิงกนกนิ
กา   ปกป้อง 

1. นางสุพรรณ ี สองศร 
2. นางเบ็ญจพร  ภิรมย ์
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วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 
 

 
 
 
 

2. เด็กหญิงศิ
รินทรา  ยิ่งรุ่งเรือง 
3. เด็กหญิง
อภิญญา  แสงสิงห ์ 

  
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 
 
 

ทอง 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาว
กมลวรรณ  สุทธิโท 
2. นางสาว
ประภัสสร   ลาลุน 
3. นางสาวสุข
สันต์   จันทรักษา  
 

1.นางสุพรรณี  สองศร 
2. นางเพ็ญประภา  สิมมา 
 
 
 
 
  

8 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันการ
แสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 
(Science 
Show) ม.4-ม.6 
 
 

ทอง 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวณัฏฐิ
ชา  สิงห์จันทร ์
2. นางสาวพิม
พิไล   โชติ 
3. นางสาว
อรัญญา  จ าปาทอง 
 
 

1.นางสาวพรทิพย ์ ปกป้อง
เสถียร 
2. นางสาวชนาภัทร  แสง
งาม 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 

การประกวด
ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.
1-ม.3 

ทอง 
 
 
 
 

1. เด็กหญิงกิตติ
ยา   บุญลิศ 
2. เด็กชายสุธา
รัตน์   ประกอบสุข 
 
 

1. นางเบ็ญ
จพร  ภิรมย ์
2. นางสาวมิรัน
ตร ี โพธ์ิทอง 

 
 

10 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 

การแข่งขัน
เครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบิน
นาน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 
 

ทอง 
 
 
 
 

1. เด็กชาย
ธีรดนย ์ นิละเม็ด 
2. เด็กชายวัน
เฉลิม   เกษหงษ ์
  
 

1. นายอรัญ  วงศ์จอม 
2. นางสาวอรทัย  อิ่มเต็ม 
  
 
 
 

11 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

การประกวด
มารยาทไทย ม.
1-ม.3 

ทอง 
 
 
 

1. เด็กหญิง
พรพรรณ  วรรณวงศ ์
2. เด็กชายสุทธิ
พงษ์  พูลแก้ว 

1. นางสาวนาฎรพ ี โสดา
โคตร 
2. นางสาวฐิติมา  จันเทพา 
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12 
 
 
 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

การประกวด
มารยาทไทย ม.
4-ม.6 

ทอง 
 
 
 

1. นางสาวสริตา  มี
พร้อม 
2. นายสาริ
นทร์  อินธิเดช 

1. นางวารินทร์  กรไกร 
2. นางสาวเย็นฤดี   แก้วใส 
 
  

13 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 
 

การแข่งขันเด่ียว
ระนาดทุ้ม ม.4-
ม.6 

ทอง 
 
 

1. นายปรัชญา
เมธ ี ศรีปัตเนตร 
  

1. นายวัชระ  วันเตสัง 
  
 

14 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 
 

การแข่งขันเด่ียว
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-
ม.3 

ทอง 
 
 

1. เด็กชายภัทร
พล   สมิงทอง 
 

1. นายวัชระ  วันเตสัง 
 
 

15 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 
 

การแข่งขันเด่ียว
ซอด้วง ม.1-ม.3 
 

ทอง 
 
 

1. เด็กหญงิธนา
รักษ์   กองแซง 
  

1. นายวัชระ  วันเตสัง 
  
 

16 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 
 
 

การแข่งขันเด่ียว
ซอด้วง ม.4-ม.6 

ทอง 
 

1.นางสาว
นิศาชล  โสดามุข 
 
 

1. นางสาวลัดดา  รักษา 
 
 
 

17 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 

การแข่งขันเด่ียว
ซออู้ ม.4-ม.6 
 

ทอง 
 
 

1. นายณัฐพล  ต้น
โสภา 
  

1. นางสาวลัดดา  รักษา 
  
 

18 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 
 

การแข่งขันเด่ียว
จะเข้ ม.1-ม.3 
 

ทอง 
 
 

1. เด็กชายธนกร  วร
บุตร 
  

1. นายวัชระ  วันเตสัง 
  
 

19 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 

การแข่งขันเด่ียว
ขิม 7 หย่อง ม.
4-ม.6 

ทอง 
 
 

1. นางสาวชลธิ
ชา  เฉลิม 
  

1. นางสาวลัดดา  รักษา 
  
 

20 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขนัการ
สร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น (2D 
Animation) ม.
1-ม.3 

ทอง 
 
 
 
 
 

1.เด็กหญิงธัญร
ดา  คูณม ี
2. เด็กหญิง
พิชา  เพ็งชัย 
 
 
 

1. นางสุธารินี  อสิ
พงษ์ 
2. นางสาวอินธุ
อร   เกทิพย ์
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21 คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

การแข่งขันการ
สร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์
(E-book) ม.1-ม.
3 

ทอง 
 
 
 
 

1. เด็กหญิง
จุฑามาศ  สุริโย 
2. เด็กหญิง
จุฑารัตน ์ ท่วงที 
  

1. นางสุธารินี  อสิพงษ ์
2. นางสาวอินธุอร   เก
ทิพย ์
 
  

22 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

การแข่งขันการ
สร้าง Webpage 
ประเภท Web 
Editor ม.4-ม.6 
 

ทอง 
 
 
 
 

1. นายบุญฤทธิ์  นัน
คะ 
2. นายเรือง
ศักดิ ์ นามวิชา 
  

1. นางสุธารินี  อสิพงษ ์
2. นางสาวอินธุอร   เก
ทิพย ์
 
  

23 
 
 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 

การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุ
ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.1-ม.3 
 
 

ทอง 
 
 
 

1.เด็กชายชญา
นนท ์ อรรคเสริญ 
2. เด็กชายศร
ราม  แทนโสภา 
3. เด็กชายอดิ
ศักดิ ์ พูลแก้ว 
  

1. นายกันตภณ  ทับทิม
หิน  
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 
 

การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุ
ธรรมชาติใน
ท้องถิ่น ม.4-ม.6 
 

ทอง 
 
 
 
 
 

1.นายวิษณุ  ภักดี 
2. นายศิคริ
นทร์  บุญมาก 
3. นายสรณ์
สิร ิ จันทร์เกษ 
 

1. นายกันตภณ  ทับทิมหิน 
 
 
 
  
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขัน
ประดิษฐ์บายศรี
สู่ขวัญ ม.4-ม.6 
 
 
 
 
 
 
 

ทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายกฤษดา  ธรรม
รส 
2. นายธนกฤต  แย้ม
พจนา 
3. นายพรเทพ  ละ
นาม 
4. นางสาวรัตน์
สุดา  ยาม ี
5. นางสาว
ศิริพร  งามแสง 
6. นายเกียรติ
ศักดิ ์ จันทร์แทง 

1.นางสุธาริน ี อสิพงษ ์
2. นายกันตภณ  ทับทิมหิน 
3. นางสาวอินธุอร   เก
ทิพย ์
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26 
 
 
 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

การประกวด
โครงงานอาชีพ 
ม.1-ม.3 
 
 
 

ทอง 
 
 
 
 
 

1. เด็กหญิงวิจิตรา
ภรณ์   สีกะชา 
2. เด็กหญิงศุภพัช
ชา   เผื่อแผ ่
3. เด็กหญิง
สุชาดา  จันทรด์วง 
ศร ี
 

1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย ์
2. นางสาวเสาวลักษณ ์    
 บุรกรณ ์
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 

การประกวด
โครงงานอาชีพ 
ม.4-ม.6 
 
 
 
 

ทอง 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวปภัส
รา  โพนทอง 
2. นางสาวฟาร์ติ
มา  สุนทรา 
3. นางสาวสาย
ฝน  ศรีภักด์ิ 
 
 

1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย ์
2. นางสาวเสาวลักษณ ์     
 บุรกรณ ์
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 

การแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบ
ชื้น ม.1-ม.3 
 
 

ทอง 
 
 
 
 

1. นางสาว
ปาจรีย ์ อินธิเดช 
2. นางสาว
ศิริวรรณ  ลือโลก 
  

1. นางเบ็ญจพร  ภิรมย ์
2. นายไพรวัลย์  ทองลือ 
  
 
 

29 
 
 
 
 
 
 

การงาน
อาชีพ 
 
 
 
 
 

การแข่งขันการ
จัดสวนแก้ว ม.4-
ม.6 
 
 
 
 

ทอง 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวฐิติ
มา   นัยพัฒน ์
2. นายประ
ยุทธ   กองแซง 
3. นางสาวสริน
นาถ   วรรณา 
  

1. นางเบญ็จพร  ภิรมย ์
2. นายไพรวัลย์  ทองลือ 
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ตาราง  ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่  รางวัลระดับเหรียญเงิน 
 

ที่ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

1 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 

การแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ม.
4-ม.6 

เงิน 
 

1. นางสาว
นุสรา  โยธี 
 

2.   
 

1. นางวันดี  เพ็งชัย 
  

2 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 
 
 

การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
อินทรวิเชียรฉันท์ 
๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.
6 
 

เงิน 
 
 
 
 
 

1. นางสาวชลธิ
ชา  อินทร์ตา 
2. นายสุระศักด์ิ  จัน
ทะศร ี
 
 

นายสุุทัศ  สุขกมล 
  
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-
ม.3 

เงิน 
 
 
 
 
 
 
 

1.เด็กหญิงณัฐวดี  ไชย
สิทธิ์ 
2. เด็กหญิงวิชุดา  ทอง
ไชย 
3. เด็กหญิงสุนิ
สา  อินธิเดช 
 
 
 

1.นางศศิพัชร ์ พงศ์
ธีรวุฒ ิ
2. นายรพี
พงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 

 
  

4 คณิตศาสตร ์ การประกวด
โครงงาน
คณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-
ม.6 

เงิน 
 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวประไพ
ศร ี ทาโสม 
2. นางสาววนิดา  พล
น า 
3. นางสาวศศิริ
ประภา  นิงคล ี
  
 

1. นางศศิ
พัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ 
2. นายรพี
พงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 
  
 

5 คณิตศาสตร ์ การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.

เงิน 
 
 
 

1.เด็กหญิงธัญสุดา  ทา
โสม 
2. เด็กหญิงสโรชา  ค า
โสภา  

1. นายรพี
พงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 
2. นางศศิ
พัชร์  พงศ์ธีรวุฒิ 
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1-ม.3     

6 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ 
(เอแม็ท) ม.1-ม.3 

เงิน 
 
 
 

1.เด็กชายธันวาห์  นิล
สิงห ์
2. เด็กชายพงศกร  บัว
จันทร ์

1. นายทวี  หงษศ์ร ี
2. นางสาว
สุวน้นท ์ นันทะเสน 

7 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันซูโดกุ 
ม.1-ม.3 

เงิน 
 
 

เด็กหญิงวัชญา  ตุ้ม
มณ ี
 

นางรุ่ง
ราวรรณ ์ นาคนาคา 

8 วิทยาศาสตร ์
 
 
 
 
 
 

การประกวด
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.
3 

เงิน 
 
 
 
 
 

1. เด็กชายชล
สิทธิ์   ถนอมสัตย ์
2. เด็กชาย
ภราดร  พุทธา 
3. เด็กชายอาณา
กร   โสรส 
 

1. นางสาวชนา
ภัทร  แสงงาม 
2. นางสาว
อรทัย  อิ่มเต็ม 
  
 

9 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบ
ปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-
ม.3 

เงิน 
 
 
 
 

1.เด็กหญิงกิตติมา  โส
ผล 
2. เด็กหญิง
นาฎญา  แก้วเนตร 
 

1. นายเรณู  ค าใสย 
  
 
 

10 ภาษาต่างประเ
ทศ 

การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story 
Telling) ม.1-ม.3 

เงิน 
 
 

1. เด็กหญิงพิชา  เพ็ง
ชัย 
  

1. นายธนพล  แสง
หิรัญ 
  

11 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวด
หนังสือเล่มเล็ก ม.
4-ม.6 
 
 
 
 
 

เงิน 
 
 
 

1.นางสาวชลิ
ดา  สุภาพ 
2. นางสาวณัติฐิ
ยา   อุ่นญาติ 
3. นางสาวอุไร
วรรณ  พิงภูษา 
 
 

1. นางพัชริ
นทร์  อรทัย 
2. นายธิรา
ยุทธ  อรทัย 
 

12 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การประกวดยุว
บรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.

เงิน 
 
 

1.นางสาว
ธีรวรรณ  ประจิม 
2. นางสาว

1. นางพัชริ
นทร์  อรทัย 
2. นายธิรา
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4-ม.6 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สุวิมล  รักษาศิร ิ
3. นางสาว
อรวรรณ   วงศ์
ประเทศ 

 

ยุทธ  อรทัย 
  
 
 
 

13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.4-
ม.6 

เงิน 
 
 
 
 
 

1.นายคณิสร  สายแวว 
2. นางสาวธิดา
วรรณ  มาลาสาย 
  
 
 

1. นางสุธารินี  อสิ
พงษ์ 
2. นางสาวอินธุ
อร   เกทิพย ์
  
 

 
ตาราง  ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่  รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ นักเรียน คร ู

1 
 
 
 

ภาษาไทย 
 
 
 
 

การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 
 
 
 

ทองแดง 
 
 
 
 

1. เด็กชายอนันต
พงศ์   สิมศร ี
 
 
 

นางวันดี  เพ็งชัย 
 
 
 
 

2 ภาษาไทย 
 
 
 

การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 
 
 

ทองแดง 
 
 
 

นางสาวอุบล
วรรณ  สุพรรณนอก 
 
 

นางวันดี  เพ็งชัย 
  
 
 

3 คณิตศาสตร ์
 
 
 
 

การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
 
 

ทองแดง 
 
 
 

นางสาวสมประสงค์  สุ
ปัตติ 
 
 
 

นายธิรา
ยุทธ  อรทัย 
 
 
 

4 คณิตศาสตร ์
 
 
 

การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.4-ม.6 
 

ทองแดง 
 

นางสาวจิราพร  มณฑา
ทิพย ์
 
 

นายทวี  หงษ์ศร ี
 
 
 

5 สังคมศึกษา การประกวดเพลง ทองแดง 1.เด็กชายกาญจ์นป 1. นางสาวนาฎ
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 ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรม ม.1-ม.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พน  บุญศรัทธา 
2. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์
เกษร 
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัว
จันทร ์
4. เด็กหญิงอัญชล ี ดวง
แก้ว 
5. เด็กหญิงเอวิกา  นาม
ด า 

รพ ี โสดาโคตร 
2. นางสาววารุณี  สุข
สุขตะ 
 
 
 
 

6 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.4-ม.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทองแดง 1.นายธนพล  ขันทอง 
2. นายปริวรรต  ซุ่ม
สันเทียะ 
3. นายวราเมษ  ชาลีกุล 
4. นางสาวสุนีย์  ศรี
กระหวัน 
5. นายอัมรินทร์  สุภาพ 
 
 
 

1. นายวุฒิ
กร  ขจรสมบัต ิ
2. นางสาวนาฎ
รพ ี โสดาโคตร 
  

7 
 
 
 

ศิลปะ-ดนตรี 
 
 
 

การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
 

ทองแดง นางสาวธิดา  เปรื้องปราช 
 
  
 

นายกิตติ  พรม
รักษ ์
  

8 ภาษาต่างประ
เทศ 
 
 

การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ 
(Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6 

ทองแดง นางสาวจันทิมา  สีลา 
  

 
 

นางสาวพัชริ
นทร์  อรทัย 
  

9 ภาษาต่างประ
เทศ 
 

การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.4-
ม.6 

ทองแดง นางสาวณัฎฐ์นรี  ศรีปัต
เนตร 
  

นายธนพล  แสง
หิรัญ 
  

10 ภาษาต่างประ
เทศ 

การแข่งขัน Multi 
Skills Competition 
ม.4-ม.6 

ทองแดง นายสุรศกัดิ ์ จันทะศรี 
 
  

นางดวง
พร  ราชบัณดิษฐ ์
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8.  การจัดการเรียนการสอน   

กลุ่ม
สาระ 

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาต่างประเทศ 

คณิต วิทยา 
สุข

ศึกษาฯ 
ศิลปะ 

การ
งาน
ฯ 

สอน
ตรง
ตาม

วิชาเอก 

สอน
ตรง
ตาม

วิชาเอก 
ศาสตร ์ ศาสตร ์

จ านวน 2 3 4 6 6 2 2 4 28 28 

ร้อยละ 6.9 10.3 13.8 20.7 20.7 6.9 6.9 13.8 96.6 96.6 
 
กราฟแสดงขอ้มูลการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรของโรงเรียนพยุห์วทิยา 

 
    จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 29  คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 29  คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 
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9. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   
     9.1  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  ปีการศึกษา  2559 

ชุดข้อมูล1, ภาษาไทย, 
  .  

ชุดข้อมูล1, คณิตศาสตร,์ 
  .  

ชุดข้อมูล1, วิทยาศาสตร,์ 
  .๘ 

ชุดข้อมูล1, สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม, 

  .๑๑

ชุดข้อมูล1, สุขศึกษา, 
  .  

ชุดข้อมูล1, ศิลปะ, ๘ .  

ชุดข้อมูล1, การงานอาชีพ
และเทคโนโลย,ี ๘ . ๑

ชุดข้อมูล1, ภาษาอังกฤษ, 
  .  

ร้อยละ

 
     9.2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
หมายเหต ุ คะแนนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลีย่สูงกว่าระดับ 
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จังหวัด ระดับสพฐ. ระดับประเทศ ส่วนรายวิชาสังคมฯ  มคีะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด   
ระดับประเทศ    รายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดแต่ต่ ากว่าระดับสพฐ.ทั้งหมด 
และระดับประเทศ   ส่วนรายวิชาวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด  ระดับ
สพฐ.ทั้งหมด และระดับประเทศ 

 
หมายเหต ุ คะแนนทุกรายวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัด ระดับ
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด และระดับประเทศ    
2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 - 2559  

 

ปี     ๘, ภาษาไทย, 
  .  

ปี     ๘, คณิตศาสตร์, 
  . ๘

ปี     ๘, วิทยาศาสตร์, 
  .๘ 

ปี     ๘, สังคมศึกษาฯ, 
  .  

ปี     ๘, ภาษาอังกฤษ, 
  .๘ 

ปี      , ภาษาไทย, 
 ๘.  

ปี      , คณิตศาสตร์, 
  .  

ปี      , วิทยาศาสตร์, 
  . ๑

ปี      , สังคมศึกษาฯ, 
  .  

ปี      , ภาษาอังกฤษ, 
  .  

คะ
แน

นแ
 

ลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา       -     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

ปี     ๘ ปี      
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ส่วนที่ 2 
ผลการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา 

 
ปัจจัยภายนอก 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
เอื้อ หรือเปน็โอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองเอาใจ
ใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธภิาพ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน อึกทั้งในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลต าบลพยุห์ให้การสนับสนุนคร ูประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 เอ้ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ปัจจัยภายใน 
 สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรียน
มีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอ านาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบาย
ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ มีระบบการใชจ้่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันศักยภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่จบช้ัน
มัธยมศึกษาศึกปีที่ 6 มีอัตราการเรียนต่อสูงมีจุดอ่อนอยู่บ้างในด้านของการใช้สื่อเทคโนโลยีของบุคลากร 
บางส่วนขาดการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน  สภาพอาคารสถานที่ไม้พรอ้มใช้งาน 
 โรงเรียนพยุห์วิทยา จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอ้ือและเป็นโอกาส
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไ้ด้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผลการประเมนิสถานภาพของสถานศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนพยุห์วิทยาแล้ว น าข้อมูล
มาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรียนพยุห์วิทยา  มีสภาพภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาและจัด
การศึกษา ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการศึกษา ที่มีการกระจาย
อ านาจ และการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงท าให้โรงเรียนพยุห์วิทยาสามารถจัดการศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานต่อไป 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
ทิศทางการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดกรอบแนวคิด 
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี ้ 
มีข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย  

1) นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
2) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)  
3) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564  
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
5) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
6) จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
7) ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560–2579)  
8) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560– 2564)  
9) กรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
10) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
11) ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
12) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ

การระดม ความคิดเห็น โดยเฉพาะการจัดท าเป้าประสงค์หลักและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง ได้จัดท าเป็น
สาระส าคัญ เพื่อการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีรายละเอียด  ดังนี ้ 
 
วิสัยทัศน ์ 
 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม มีคณุภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสงัคม  
 
พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภบิาล 
  
ยุทธศาสตร ์
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2. ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนา
ประเทศ  
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 4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา  
 6..ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  
เป้าหมายหลัก  
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคณุธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  
 2.  ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 3.  มีองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
4.   คนไทยไดร้ับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5.   ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม จากทุกภาค
ส่วน  
 
กลยุทธ ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสรมิทักษะพัฒนา ผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลติสื่อ การเรียนการ
สอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
6. วางแผนการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคลอ้งกับความต้องการ ในการจดั
การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา  
7. ปรับระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
8. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทัง้ครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ  ครทูี่สอนคละชั้นและครูใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลน  
9. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครคูณาจารย์และบุคลกรทางการศึกษา  
10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  
11. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศอาทิ  ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
แพทย์และพยาบาล  
12. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ ให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
13. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
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14. เสริมสร้างความเข็มแข็งของกระบวนการผลิตและพฒันาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ
ตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
15. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
16. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แกผู่้เรียน ในทุกกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มคีวามต้องการพิเศษ  
17. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น รูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง 
18. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
19. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
20. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ ที่ทันสมยัและไม่ช้ าซ้อน 
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
21. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและมี
มาตรฐานเดียวกัน  
22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกสใ์ห้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ  
23. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรยีนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น ด้านคุณธรรม
ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  
25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความสมานฉันท์และเสรมิสรา้งความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนนุ ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  
28. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กร ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 29. ส่งเสริมและขยายผลใหส้ถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษา
นิติบุคคลในก ากับ 

 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ 
ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเกง่ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น 
สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
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ดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์สว่นรวมและประเทศชาติเป็นหลักส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.    ๑ ดังนี ้

 
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ  

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ  
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคูก่ันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน 
และการคิด เพื่อให้มีความพรอ้มเข้าสู่การศกึษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนนุการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. เรง่พ ัฒนาความแข ็งแกร ่งทางการศ ึกษา  ให ้ผ ู้เรยีนทุกระด ับทกประเภท รวมถ ึงเด ็กพ ิการ 
และด ้อยโอกาส  ม ีความรู้ และทักษะแห ่งโลกย ุคใหม ่ควบคู ่ก ันไป โดยเฉพาะทักษะ การอ ่าน เข ียน 
และการค ิด  เพือ่ให ้ม ีความพร ้อมเข ้าสู ่การศ ึกษาระด ับส ูง  และโลกของ การทำงาน 

5. เร ่งปร ับระบบสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษา ที่สอดคล ้องไปในทศทางเด ียวก ันม ีการ
ประสานส ัมพ ันธ ์ก ับเน้ือหา ท ักษะ และกระบวนการเร ียนการสอน ประกอบไปด ้วย มาตรฐานและ
การประเม ิน หล ักส ูตรและการสอน การพ ัฒนาทางว ิชาช ีพ สภาพแวดล ้อม การเรียนรู้ 

6. ยกระด ับความแข ็งแกร ่งมาตรฐานว ิชาช ีพคร ูและผ ู้บร ิหารสถานศ ึกษา  ให ้ครเูป ็นผู ้ที่ม ี
ความสามารถและท ักษะที่เหมาะสมก ับการพ ัฒนาการเร ียนรู ้ของผ ู้เร ียนผ ู้บร ิหาร สถานศ ึกษาม ี
ความสามารถในการบร ิหารจ ัดการ และเป ็นผ ู้นำทางว ิชาการ  คร ูและผ ู้บร ิหาร สถานศ ึกษาประพฤต ิ
ตนเป ็นแบบอย ่างท ี่ด ีแก ่ผ ู้เร ียน สร ้างความมัน่ใจและไว ้วางใจ ส ่งเสร ิม ให้ร ับผิดชอบต่อผลท ี่เกิดกับ
นักเรยีน ท ี่สอดคล้องกับว ิชาชีพ 

7. เร ่งสร ้างระบบให ้ส าน ักงานเขตพืน้ที่การศ ึกษา เป ็นองค ์กรค ุณภาพที่แข ็งแกร ่ง และม ี
ประส ิทธ ิภาพ เพือ่การให ้บร ิการที่ดี ม ีความสามารถร ับผ ิดชอบการจ ัดการศ ึกษาขัน้พื้นฐาน ท ี่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานได้เป็นอย ่างดี 

8. เร ่งร ัดปร ับปร ุงโรงเร ียนให ้เป ็นองค ์กรที่ม ีความเข ้มแข ็ง ม ีแรงบ ันดาลใจและ ม ี 
ว ิส ัยทัศน ์ในการจ ัดการศ ึกษาขัน้พืน้ฐานที่ช ัดเจน เป ็นสถานศ ึกษาค ุณภาพ และม ีประส ิทธ ิภาพ ท ี่
สามารถจดัการเร ียนการสอนได ้อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

9. สร ้างระบบการควบค ุมการจ ัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศ ึกษา ท ี่ม ีข ้อม ูลสารสนเทศ 
และข่าวสาร เก่ียวก ับกระบวนการเรยีนการสอนอย ่างพร ้อมบริบูรณ ์และม ีนโยบาย การติดตาม
ประเมนิผลอย ่างเป ็นรปูธรรม 

10. สร ้างว ัฒนธรรมใหม ่ในการทำงาน ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ เพือ่การให ้บร ิการที่ดี ทาง 
ส ่วน กลางและ ส ่วนภูม ิภาค เร ่งร ัด การกระจายอำนาจและความร ับผ ิด ชอบ ส ่งเสร ิม การพ ัฒนา
เช ิงพืน้ที่ที่ทุกภาคส ่วนเข ้ามาม ีส ่วนร ่วม ปร ับปร ุงระบบของโรงเรียน ให ้เป ็นแบบร ่วม ค ิดร ่วมทำ การม ี
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ส ่วนร ่วม และการประสานงาน สามารถใช ้เคร ือข ่ายการพ ัฒนาการศ ึกษา ระหว ่างโรงเร ียนก ับ
โรงเร ียน องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น องค ์กรว ิชาช ีพ กล ุ่มบ ุคคล องค ์กร เอกชน องค์กรชุมชน และ
องค์กรส ังคมอื่น 

11. เร ่งปร ับระบบการบร ิหารงานบ ุคคลม ุ่งเน ้นความถ ูกต ้อง เหมาะสม เป ็นธรรม 
ปราศจาก 

คอร ์ร ัปชั ่น ให ้เป ็นป ัจจ ัยหน ุนในการเสร ิมสร ้างค ุณภาพและประส ิทธ ิภาพ ขว ัญและ ก าล ังใจ สร ้าง
ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่ 

12.  มุ่งสร้างพลเม ืองดี ที่ตืน่ต ัว และอย ู่ร ่วมก ับผ ู้อืน่ในสงัคมพห ุวัฒนธรรมได ้และทำให้
การศึกษานาการแก ้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมท ั้งปัญหาการคอรร์ ัปชั่น ท ุ่มเทมาตรการเพือ่
ยกระด ับค ุณ ภาพสถานศ ึกษาที่พัฒนาล ้าหล ัง และโรงเร ียนขนาดเล็กท ี่ไม่ได้คุณภาพ เพ ื่อไม่ให้
ผู้เรียนต้องเสยีโอกาสได ้รับการศึกษาท ี่มีคุณภาพ 

 
วิสัยทัศน ์ 
 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย  
 
พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลัก ของคนไทย 12 ประการ  

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค ์ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตาม วัย และมีคุณภาพ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอ
ภาค 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที ่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและ ความ 
รับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
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6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที ่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที ่
  7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยแีละระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธภาพโดยมียทธศาสตร์ ในการด าาเนินงานดังนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์สันตวิิธีต่อต้านการทุจริต 
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผา่น 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคณุธรรม  จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึ่งประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ 
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ  
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ  
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน  
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันาคุณภาพผู้เรียน และสง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่ออสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสม  

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และน า หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
ความจ าเป็นและความ ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา 
ประเทศ คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา  

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู ่
การพัฒนา คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
2.  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้ 
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2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ ์
จิตใจ สังคม และสตปิุญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึน้  

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
2.4 ส่งเสรมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจรงิ 

(Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทั้งในและนอกหอ้งเรียน  

2.5 ส่งเสริมหผู้้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๑  
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน 

ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอ านวย 

ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งใน ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทกัษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศกึษา (Dual 
Education) , หลักสูตรระยะสั้น  

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ  
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด และ การสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย  4.0  
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้

มีการวิจัยในช้ันเรียน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที ่หลากหลาย 
เช่น  

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors)  

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
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1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา  
2.2 การสรา้งแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 66  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส  ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1 ส่งเสรมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
มีคุณภาพและเสมอภาค  

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม  
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นต้น  

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคณุภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

 1. จัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสรา้งจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จรยิธรรม และน้อมน า 

แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และสื่อ การ

เรียนรู้ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ  

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผล เพือ่การบริหารจัดการที่มีประสทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
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1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ 
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดใีกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ  

1.5 ส่งเสรมิระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวม 

2.1 ส่งเสรมิการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base  
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

 2.2 เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาจดัท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น 
 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พฒันากลุ่มสาระการเรียนรู้  สหวิทยาเขต กลุม่
โรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

3.1 ส่งเสรมิ สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้าง 
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน  

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 

 
จุดเน้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 6 จดุเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรบัปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
   1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
   1.2 โครงสรา้งเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
   1.3 สถานศกึษาทุกแห่งมกีารยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
   1.4 สถานศกึษาใช้ STEM Education BBL DLTV 
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2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคญั สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี ้
   2.1 ผู้เรียนระดบักอ่นประถมศึกษามีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ 
สติปัญญาทีส่มดุล เหมาะสมกับสังคม วัยและเรยีนรู้อย่างมีความสุข 
   2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได ้
   2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง 

          2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมขึ้น 
          2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3 
 และชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 มีผลสมัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
กลุ่มสาระหลกัเพิ่มขึ้น 
             2.6 ผู้เรียนในระดบัมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ 
ไดร้ับการพฒันาความรู้ทกัษะที่เหมาะสมเพือ่การมีงานท าในอนาคต 
             2.7 ผู้เรียนมทีักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกป้ัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 
การใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
             2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
           3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
             3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได ้
             3.2 ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
             3.3 ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถ 
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
          4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ 
เป็นรายบุคคล ได้แก ่
             4.1 ผู้พิการ 
             4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพืน้ที่พิเศษ 
             4.3 ผู้เรียนทีม่ีความสามารถพิเศษ 
             4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
             4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
   1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน 
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV 

   2. ผู้เรียนมสีมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
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- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ   
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทกุคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ 

การใช้เทคโนโลย ี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 

   3. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจติส านึก 
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จรยิธรรม ตามคา่นยิมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง 
ตามช่วงวัย 
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

   4. ผู้เรียนทีม่ีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
   1. คร  ูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพฒันาองค  ์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล 
และสถานศึกษา 

1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใชท้ักษะกระบวนการ 
คิด รวมทั้งการวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสารที่ทนัสมัย 

1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตาม
ความพร้อมของโรงเรียน 

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนใหเ้กิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   2. ผู้บริหารสถานศกึษา สามารถบรหิารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
   3. ครูและบคุลากรทางการศึกษา มีขวญัก าลังใจในการท างาน และมผีลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
 ์   4. องค์กร องค์คณะบคุคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบคุลากร 
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ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1. คร  ูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล 
และสถานศึกษา 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ม ี
ทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

- ศึกษานิเทศกท์ุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบรหิารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

- ผู้บรหิารสถานศกึษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรยีนในฝัน และโรงเรยีนดี 
ประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที ่ ๑ ในระดบัดีขึน้ไป 
   3. ครูและบคุลากรทางการศึกษา มีขวญัก าลังใจในการท างาน และมผีลการปฏิบัติงาน 

- ครูและบุคลากรทางการศกึษาทุกคนที่มผีลการปฏบิัตงิานเชงิประจักษ์ตามเกณฑ์  ์ไดร้ับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
   4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบคุลากร 
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษา มกีารบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้

ตัวชี้วัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างคา่นิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน 

สายสามัญ 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมนิ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศกึษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคณุภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศกึษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ 

ผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคณุภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผูป้ระเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศกึษา 
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เปน็ฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนกัเรียน 

ข้อมูลครูและบคุลากรทางการศึกษา ข้อมลูสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
 

ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศกึษา 
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล 

นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอืน่ ใน
การใช้ข้อมูลรว่มกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรยีน 
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ 

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
    1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
    1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
    1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
    1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล 

(Educational Maps) 
    1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ

ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ 
    1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่

มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มคีวามเหมาะสมและเพียงพอ 
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1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชเูกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรทีม่ี 
ผลงานเชิงประจักษ ์

1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด 
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
2..3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทกุภาคส่วน และผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ 

1. หน่วยงานทุกระดับบรหิารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และ 
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย
การมีส่วนรว่ม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารบัการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรบัรองคุณภาพภายนอก 
ตามที่ก าหนด 

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจดัท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด 

การเรียนรู ้
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจา่ยงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ    และงบลงทุน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา มีงานวิจัยและน าผลการวิจัย 
ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา 

- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร 
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28 

            --------------------- 
1. วิสัยทัศน ์ (  Vision )  

          “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  เน้นคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

2. พันธกิจ ( Mission ) 
1. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริม  สนันสนุนประชากรในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริม  สนันสนุน  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  สืบสาน  ประเพณี  วัฒนธรรมไทย 
4. ส่งเสริม  สนับสนุนการให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความ 

พลโลก 
5. ส่งแสริม  สนับสนุน  หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ 

3. เป้าประสงค์หลัก (  Goals ) 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ผู้เรียนทุกคนมคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ ์และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลก 
5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

ปฎิบัติ 
     4. ยุทธศาสตร ์( Strategy  ) 

1. พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน  การวิจัย  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
กลยุทธ ์
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1.1 พัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก 
ของชาติและการปกปรองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 ยกระดับคุณภาพและส่งเสรมิโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  (พื้นที่ตามแนว 
ตะเข็บดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  (พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน  
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  กลุ่มชนชายขอบ  และแรงงานต่างด้าว) 

1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน  การวิจัย  เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
กลยุทธ ์

2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหการวิทยาการ ( อาท ิ สะเต็ม   
ทวิศึกษา ) 

2.2 เสริมสร้างทักษะอาชีพของผู้เรียนให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
พื้นที่และภูมิภาค 

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
2.4 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาก าลังคนให้มีคณุภาพ 
3.1 พัฒนาหลักสูตร  เนื้อหาสาระ  สื่อการเรียนการสอน  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การนิเทศ  การวัดประเมินผล  ให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่  21  สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  บริบทพื้นที ่ ภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3.2 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  และความเป็นพลโลก 

3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
กลยุทธ ์
 4.1  เพิ่มและกระจายโอกาสทางทางการศึกษา  ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถงึโอกาสทางการเรียนได้
อย่างหลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่  และกลุ่มเป้าหมาย 
 4.2  พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโยลีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ  เชื่อมโยงกัน  เป็นปัจจุบันให้ทัน
ต่อการใช้งาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ ์

5.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  และการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกสิ่งแวดล้อมและน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเสรษฐกจิพอเพียงสู้การปฏิบัติ 

5.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  จัดกิจกรรมการเรียนทีส่อดคล้องกับการเสริมสร้างคณุภาพชีวิต 
5.3 พัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัยด้านการเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ ์

6.1 พัฒนากลไกการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 
6.2 น ากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับไปใช้เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
6.3 ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค 

จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา 
6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
6.6 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6.7 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลกรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มศักยภาพ 
จุดเน้นการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรแลกระบวนการเรียนรู ้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านการพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรบัปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

1.1 หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละระดับช้ัน 
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education DLIT 

2. ผู้เรียนมสีมรรถนะที่ส าคญัสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิม่ขึ้น 
2.2 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว และได้รับ

การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต 
2.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการ

ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมตามช่วงวัย 
2.4 ผู้เรียนได้รับการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

3. ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ร่วมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
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3.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ไขปญัหา และอยู่อย่างพอเพียง 
3.2 ผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุง่มั่นในการศกึษาและการท างาน สามารถปรับตัว เข้า

กับพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
4. ผู้เรียนมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้แก ่

4.1 ผู้พิการ 
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน 
4.5 ผู้เรียนที่ตอ้งการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความตอ้งการของบุคคลและ
สถานศึกษา 

1.1ครูและบุคลากรทางกาศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 

1.3 ครูบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครทูัง้โรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึด

มั่น ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติเชิงประจักษ์ 
4.องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1.สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนการสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
2.หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมนิ การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1.ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศกึษา 
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1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรยีน 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลและบคุลากรทางการ
ศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใชข้้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมคีอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู ้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการสร้าง
เครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

1.1 สถานศึกษาที่รับการช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อรบัการประเมินจาก
ภายนอก 

1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา 
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับสหวิทยาเขต 
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา 
1.6 พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดภิาพ และความปลอดภัย ใหเ้หมาะสม

ตามบริบทของพื้นที ่
1.7 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื่อง 
1.8 ยกย่องเชิดชูเกยีรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มผีลงานเชิงประจักษ์ 
1.9 ส่งเสริมใหม้ีการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
1.10 มีการบรหิารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.1ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.2ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
2.3 รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุง 

พัฒนาการจัดการศึกษา 
 
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนพยุห์วิทยา 
 1. วิสัยทัศน ์
 โรงเรียนพยุห์วิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย
ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พันธกิจ  
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ตามมาตรฐานสากล  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
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3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
3. เป้าประสงค ์ 
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

และมีประสทิธิภาพ 
4. ระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ  

4. กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  
กลยุทธ์ที ่2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  

เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมทีักษะในศตวรรษที่ 21 มี
คุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

กลยุทธ์ที ่4 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีให้เพียงพอ และน าไปใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ที ่5 น าระบบคุณภาพ (OBECQA) มาใช้ในการบรหิารจัดการ บนพื้นฐานหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
5. คุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรียน 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

 2. ซื่อสัตย ์สุจริต 
 3. มีวินัย   
 4. ใฝ่เรียนรู ้
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
   7. รักความเป็นไทย 

      8. มีจิตสาธารณะ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน “รกัการออม” 
 อัตลักษณข์องโรงเรียน “ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใสใ่จความสะอาด” 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 4 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหาร 
บุคคล 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหาร 
ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณธรรม น าความรู้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาศักยภาพครูและ
ผู้บริหารสู่มาตรฐาน
วิชาชีพครูและเป็นมือ
อาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้ โรงเรียน
เป็นฐาน (SBM) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 
การจัดการทรัพยากรและ
จัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อ
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

  ยุทธศาสตร์ที่  7 
พัฒนาและส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
พัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมการเรียนรู้และ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

  ยุทธศาสตร์ที่  8 
สร้างความเสมอภาคและ
เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  10  
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ที่มีคุณภาพ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  9 
พัฒนาปัจจัยการ
ให้บริการทางการศึกษา
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร ์
 เพื่อการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนวางไว้จึงได้
ก าหนดแผนงานโครงการเพื่อการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.ฝ่ายวชิาการ  
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

1 ขยายโอกาสทางการศึกษา นางสุธาริณ ี อสิพงษ ์ 1 2 

2 โครงการแนะแนวเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

นางสาวเกษร ศรกิจ 1 1 

3 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ภายนอก 

นายกันตภณ ทับทิมหิน 2 1 

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

นางสุพรรณี  สองศร 2 1,3 

5 โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนาร ี นายกันตภณ  ทับทิมหิน 2 1 

6 โครงการค่ายPISAเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

นางรุ่งราวรรณ์     
นาคนาคา 

2 1 

7 โครงการเตรียมต้นกล้าเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 

นางรุ่งราวรรณ์    
 นาคนาคา 

2 1 

8 โครงการส่งเสริมวิชาการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวชนาภัทร    
แสงงาม 

2 1 

9 โครงการประกันคุณภาพ 
สถานศึกษา 

นางสุพรรณี  สองศร 2,5 4 

10 โครงการปลอด 0, ร, มส นางรุ่งราวรรณ์    นาคนาคา 2 1 

11 โครงการเตรียมความพร้อม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับชาต ิ

นางสาวชนาภัทร  แสงงาม 2 1 

12 โครงการส่งเสริมกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู ้

นายกิตติ  พรมรักษ ์ 2 1 

13 ห้องเรียนอัจฉริยะ นางรุ่งราวรรณ์    นาคนาคา 2,3 1 

14 โครงการสะเต็มศึกษา นางสุพรรณี  สองศร 2 1 

15 โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

นางสุพรรณี  สองศร 2 1 

16 ค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
 

นางสาวชนาภัทร  แสงงาม 2 1 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์   
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สถานศึกษา สพฐ. 
17 ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง นายไพรวัลย์  ทองลือ 2,3 1 

18 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC นางสุพรรณี  สองศร 3 1,3 

19 ส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

- กิจกกรมวันวิทยาศาสตร์ 
- สวนพฤกษศาสตร์ใน

โรงเรียน 
- จัดซื้อครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร ์
- จัดซื่อวัสดุสารเคม ี

นางสุพรรณี  สองศร 

2,5 1 

20 เปิดบ้านวิชาการ นางรุ่งราวรรณ์    นาคนาคา 2,5 1 

21 โครงการพัฒนากลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  

นางรุ่งราวรรณ์    นาคนาคา 2 1 

22 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ความรู้ความสามารถทาง
ศิลปศึกษา 

นายกิตติ  พรมรักษ ์ 2 1 

23 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระภาษาไทย 

- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมปลอดอ่านไม่

ออกเขียนไม่ได ้
กิจกรรมอ่านออกเขียนสวย 

นายสุทัศน์ สุขกมล 2 1 

24 

โครงการพัฒนาอัจฉริภาพทาง
ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- กิจกรรมสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน 

-  

นางพัชรินทร์ อรทัย 2 1 

25 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
-กิจกรรมวันแม่ 
 

นายวุฒิกร  ขจรสมบัต ิ
 

2 1 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์   
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สถานศึกษา สพฐ. 
26 -กิจกรรมวันอาเซียน    

27 

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

- พัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

- พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กร 

- พัฒนาปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์ 

- พัฒนาการเรียนการสอน
วิชาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
นายกันตภณ  ทับทิมหิน 

2,4 1 

28 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน DLIT  

นายทวี  หงส์ศร ี
1,2,4 1 

29 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้กลุ่ม
สาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

- ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
นักเรียนทีมี่
ความสามารถพิเศษด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
- แข่งขันกีฬาภายใน 
- จัดซื้อชุดกีฬา 

นายวิรัช  กะตะศิลา 2,4 1 

30 โครงการคลังข้อสอบโรงเรียน นางรุ่งราวรรณ์  นาคนาคา 2 1 

 
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

31 จัดซื้อพัสดุกลาง นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 4 1 

32 ซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 4 1 

33 ค่าสาธารณูปโภค นางวารินทร์  กรไกร 4 1 

34 พัฒนางานแผนงาน นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์ 4 4 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์   
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สถานศึกษา สพฐ. 
35 โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
นางดวงพร  ราชบัญดิษฐ์ 

4 1 

36 โครงการสวัสดิการนักเรียน
ยากจน 
 

นายรพีพงศ์  พงศ์ธีรวุฒิ 
1 1 

 
3. ฝ่ายบุคคล 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

37 สร้างขวัญก าลังใจบุคลากร นายสุทัศน์  สุขกมล 3 3 

38 โครงการพัฒนาบุคลากร นายสุทัศน์  สุขกมล 3 3 

39 โครงการจ้างลูกจ้างช่ัวคราว นายสุทัศน์  สุขกมล 3 3 

40 โครงการศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบ 

นายสุทัศน์  สุขกมล 3 3 

 
1. ฝ่ายกิจการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

41 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

นายเรณู ค าใสย 
2,5 1 

42 โครงการจิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

นายวิรัช  กะตะศิลา 
2 1 

43 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นายเรณู ค าใสย 5 1 

44 โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

นายวิรัช  กะตะศิลา 
2 1 

45 โครงการไหว้คร ู นายเรณู ค าใสย 2 1 

46 โครงการเยีย่มบ้านนักเรียน นายเรณู ค าใสย 5 1 

47 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

นายอรัญ   วงศ์จอม    
2 1 

48 โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

นายอรัญ  วงศจอม 2 1 

49 โครงการเพ่ือนเตือนเพ่ือน นายอรัญ  วงศจอม 2 1 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์   
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สถานศึกษา สพฐ. 
50  โครงการโรงเรียนสุจริต นายเรณู  ค าใสย 2,5 1 

51 โครงการโรงเรียนคุณธรรม นายเรณู  ค าใสย 2,5 1 

52 วันต่อต้านยาเสพติด นายอรัญ   วงศ์จอม    2 1 

53 ศึกษาดูงานสภานักเรียน นายเรณู  ค าใสย 2 1 

54 ตรวจสารเสพติด นายเรณู  ค าใสย 2 1 

55 สายสัมพันธ์ลูกน้ าเงิน-ขาว นายเรณู  ค าใสย 2 1 

56 โครงการวิธีพุทธ นายวุฒิกร ขจรสมบัติ 2,5 1 

 
5. ฝ่ายอาคารสถานที ่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

58 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ นางเพ็ญประภา  สิมมา 2,5 1 

59 โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย
อัคคีภัย 

ครูธิรายุทร  อรทัย 
2 1 

60 โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์  

ครพูัชรินทร์ อรทัย 
4 1 

61 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน  

ครพูัชรินทร์ อรทัย 
2,4 1 

62 โครงการจัดซื้อคุรุภณัฑ์
ห้องสมุด  

ครูพัชรินทร์  อรทัย 
4 1 

63 โครงการจัดซื้อหนังสือและ
วารสาร  

ครูพัชรินทร์  อรทัย 
2,4 1 

64 พัฒนาห้องสมุด Digital เพื่อ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

ครูพัชรินทร์  อรทัย 
2,4 1 

65 โครงการกิจกรรม 5 ส  ครูธิรายุทร  อรทัย 2 1 

66 โครงการพัฒนาซ่อมแซมอาคาร
สถานที่  

ครูธิรายุทร  อรทัย 
4 1 

67 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

ครูธิรายุทร  อรทัย 
4 1 

68 กิจกรรม 5 ส ครูธิรายุทร  อรทัย 4 1 

69 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา นางสาวรรินทร  ค าขันธ ์ 4 1 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์
สถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

70 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียน 

นางสาวรรินทร  ค าขันธ ์
2 1 

71 ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

ครูธิรายุทร  อรทัย 
2 1 

 
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์   
สพฐ. 

72 โครงการพัฒนางานสารบรรณ  นางพจนีย์  สุขกล้า 4 1 

73 โครงการพัฒนาสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูไพรวัลย์  ทองลือ 
5 1 

74 โครงการวันส าคัญของชาต ิ
ศาสนาและพระมหากษัตริย ์

ครูไพรวัลย์  ทองลือ 
2,5 1 

75 โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางพจนีย ์ สุขกล้า 
5 1 

76 โครงการโรงเรียนธนาคาร นายเบญจพร  ภิรมย์ 5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 6 
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เป้าหมาย ตังชี้วัดความส าเร็จ ตามกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิตตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

1. ผู้เรยีนมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา 

1.1 ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน** 5 กลุ่มสาระหลัก 
และ 8  กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น 
     1 ) ระดับช้ัน ม.3 
     2 ) ระดับช้ัน ม.6   

 
 
 

79 
68 

 
 
 

81 
70 

 
 
 

84 
73 

 
 
 

85 
75 

1.2 ร้อยละของนักเรียนมีผลการ
เรียน 0, ร และ มส. ลดลง 
      1 ) ระดับ ม.ต้น 
     2 ) ระดับ ม.ปลาย 

 
 
7 
6 

 
 
5 
5 

 
 
4 
3 

 
 
2 
1 

1.2 ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O–net) ใน 5 
กลุ่มสาระหลัก และ 8  กลุ่มสาระ
เพิ่มขึ้น 
       1 ) ระดับช้ัน ม.3 
       2 ) ระดับช้ัน ม.6 

 
 
 
 

38 
38 

 
 
 
 

42 
41 

 
 
 
 

46 
45 

 
 
 
 

50 
50 

2. ผู้เรยีนให้มีความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปีพ.ศ. 2558 

2.1 ร้อยละของนักเรียนที่พัฒนา
ผู้ให้มคีวามพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2561 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านการใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้ด ี

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

3. ผู้เรยีนได้เรยีนรู้
หลักสูตรอาชพีเพื่อการ 
มีงานท า 

3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนรู้
และมีอาชีพเพื่อการมีงานท า 

 
75 

 
80 

 
90 

 
100 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
4.จ านวนผู้เรยีนที่มี
ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ไดล้ดลง  

2.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ลดลง 
 

 
14 

 
10 

 
6 

 
2 

5. ผู้เรยีนมีพัฒนาการ
และศักยภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี  กีฬา 
วิชาการ และวิชาชีพ   

3.1  ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพให้มีการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในด้านศิลปะ 
ดนตรี  กีฬา วิชาการ และวิชาชีพ  

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

6. จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และผู้เรียนมีความ 
สามารถดา้นเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ้

6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

 
80 

 
85 

 
90 

 
100 

 
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาครูและบคุลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพและ
สามารถปฏิบตัิงานได้ตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละของบุคลการที่ปได้รับการ
พัฒนาและฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ 

80 85 90 95 

 
กลยุทธ์ที ่3 ระดมทุกสรรพก าลังสร้างภาคีเครือข่ายให้มีสว่นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  

ทางศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพโดย

ร้อยละของการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการจัด

85 90 95 100 
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ใช้โรงเรียนเป็นฐาน การศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
สร้างอาชีพและการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

6. จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
และผู้เรียนมีความ 
สามารถดา้นเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ้

6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ 
สามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

 
80 

 
85 

 
90 

 
100 

 
กลยุทธ์ที ่5 ปลูกฝังคุณธรรมและเสริมสร้างจิตส านึก ในความเป็นไทย มีวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

1. ผู้เรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม  มีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย และผู้เรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
จิตส านึกในความเป็นชาติไทย 

 ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย 
และผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีจิตส านึกในความ
เป็นชาติไทย 

 
65 

 
70 

 
85 

 
90 

ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพยีงและผู้เรียน
สามารถน าหลกัของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

2 ร้อยละนักเรียนที่มีความรู้ใน
หลักของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
85 

 
90 

 
95 

 
100 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร

1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์

 
70 

 
85 

 
90 

 
100 
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แกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พุทธศักราช 2551 

2.ผู้เรียนมสีมรรถนะหลัก 
 5 ด้าน  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา             
ขั้นพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 

2.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน   ตาม
หลักสูตรแกนกลาง  พ.ศ. 
2551 

75 85 90 95 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 

2561 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
3. ผู้เรียนมคีุณธรรม 
จริยธรรม  มีความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย และผู้เรียน
ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มี
จิตส านึกในความเป็นชาติไทย 

2.2 ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย 
และผู้เรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีจิตส านึกในความ
เป็นชาติไทย 

 
75 

 
85 

 
90 

 
100 

4.ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนา
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพยีงและผู้เรียน
สามารถน าหลกัของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

3.2 ร้อยละนักเรียนที่มีความรู้
ในหลักของปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
75 

 
85 

 
90 

 
100 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) 
1.สภาพแวดลอ้มภายนอก 
1.1 โอกาส 

1.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน  ด้านสังคมและวัฒนธรรม   (Social-
cultural factors)  (S) 
 1. เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในเขตเทศบาลพยุห์ ได้รับการสนับสนนุ ส่งเสริม สนบัสนุนจาก
ชุมชน ผู้น าชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ 
 2.  มีความหลากหลายของชนเผ่าพื้นเมือง ท าให้มีแหล่งเรยีนรู้ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้ง
ด้านภาษาและวิถีปฏิบัติ 
 3.  มีสถานประกอบการที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับผู้เรยีน 
 4.  เป็นสังคมชนบทพึ่งพาอาศัยกันได้ดี 
 5.  ชุมชนมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  ท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
 6.  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรูแ้ก่นักเรียนทุกด้าน 
 7.  เป็นสังคมเกษตรกรรม มกีารน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอพียง
 8.  มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายและยัง่ยืนปฏิบัติได้อย่างดีมีแบบแผนที่ชัดเจน 
 9.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการศึกษาและให้การสนับสนนุส่งเสริมเป็นอย่างดี
 10. ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนใกล้บา้น 
 11. ส่งเสริมการหารายได้ในชุมชน 
     1.1.2.  ด้านเทคโนโลยี   (Technological factors)    (T) 
 1. มีร้านอินเตอร์เน็ต ท าให้งา่ยต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
 2. ผู้ปกครองมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
 3. ชุมชนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี  สถานที่เอ้ืออ านวยต่อ การเข้าถึงระบบเครือข่าย 
Internet ความเร็วสูง 
 4. นักเรียนสว่นใหญมี่ Smart Phone ที่เอื้อต่อการจัดการเรียน การสอน 
    1.1.3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic  factors)   (E) 
 1. มีการระดมทรัพย์จากผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
 2. มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 3. รัฐบาลจัดสรรสวัสดิการใหผู้้มีรายได้น้อย 
 4. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและไม่สามารถสนับสนนุด้านการ
เรียนของบุตรได้เท่าที่ควร 
   1.1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย   (Political  and  legal  factors)  (P) 
 1. ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนไดร้ับการ สนับสนุน 
  2. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลให้
โรงเรียนเร่งพัฒนาและผู้เรียนได้รับประโยชน ์
 3. ผู้น าระดับชาติและท้องถิ่นให้ความส าคญั และสนับสนุนด้านการศึกษา 
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 4. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน 
  
1.2 อุปสรรค 
1.2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน  ด้านสังคมและวัฒนธรรม   (Social-cultural 
factors)  (S) 

1. เป็นสังคมชนบทผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  จึงท าให้มีรายได้
น้อย  
2. บิดามารดาส่วนใหญ่ท างานอยู่ต่างถิ่น นักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง  จึงท าให้ไม่สามารถดูแลเอา
ใจใส ่ อบรมแนะน าด้านการเรียนและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุตรเท่าที่ควร 
3. มีแหล่งอบายมุขในชุมชน 
4. ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
5. บางครอบครัวหย่ารา้ง มีปัญหาครอบครวั ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
6. ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตต้องพึ่งพาฤดูกาล ท าให้ฐานะยากจน จึงท า

ให้ผู้ปกครองนยิมส่งบุตรหลานไปเรียนที่สถานศึกษาเอกชนซึ่งมีกลยุทธใ์นการจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียน 
7. ผู้ปกครองมีค่านิยมที่ผิดในการใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ มีการเล่นการพนัน ดื่มสุรา ทะเลาะ

วิวาท 
     8. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีจ านวนมากและภาวะอัตราการ
เกิดของประชากรลดลงส่งผลให้จ านวนนักเรียนลดลง 
1.2.2 ด้านเทคโนโลยี   (Technological factors)    (T) 

 สังคม  On line ใช้เทคโนโลยี เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่เหมาะสม เปน็แบบอย่างที่ไม่ดีให้กับ
นักเรียน 
1.2.3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic  factors)   (E) 
 1. ผู้ปกครองมีทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อย 
 2. รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอนเพราะอาชีพหลักขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร 
1.2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย   (Political  and  legal  factors)  (P) 
  มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบายบ่อย ท าให้จัด การศึกษาไม่ต่อเน่ือง 
2.สภาพแวดลอ้มภายใน 
2.1 โอกาส 
2.1.1 ด้านโครงสร้างขององค์กร (Structure)  (S1) 
 1. มีโครงสร้างองค์กรความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 2. มีการพัฒนางานตามโครงสร้างองค์กรได้เป็นอย่างดี 
 3. การจัดระบบโครงสร้างองค์กร มีการประสานงานที่ครอบคลุมกับงานทุกฝ่าย 
 4. คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายชัดเจน 
 5. มีการปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรตามความรู้และความสามารถ 
 6. มีคู่มือการด าเนินงานตามโครงสร้างองค์กรและพรรณนางานที่ชัดเจน 
 7. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทกุด้าน 
 8. ก าหนดวิสัยทัศน,์ ยุทธศาสตร์, เป้าหมายและเอกลักษณ์โรงเรียนชัดเจน 
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 2.1.2 ด้านระบบบริการ (Service) (S2) 
  1. มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
  2. มีระบบบริการชุมชนที่ดี เช่น การบริการหอประชุม วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และ สนาม
กีฬา 
  3. มีผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอาคารสถานที่ชัดเจน 
   4. มีระเบียบแนวปฏิบัติการบริการที่ชัดเจน 
   5. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  6. มีกิจกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  7. มีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงาน และโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ 

      8. ผู้เรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพจิต สุนทรียภาพและบุคลิกภาพที่ดี 
   9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด ี

  10. การติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายยังมีระบบชัดเจน 
  11. นักเรียนมคีวามเอาใจใส่ในกิจกรรมของโรงเรียนท่ีจัดให้ 
  12. สถานทีอ่อกก าลังกายเพียงพอ 
  13. มีการจัดหลักสูตรเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน 
  14. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 
  15. นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและประสบความส าเร็จในการแข่งขันตาม

ศักยภาพ 
  16. นักเรียนเป็นผูมี้กริยา มารยาท สมัมาคารวะ 

2.1.3 ด้านบุคลากร   (Man)  (M1) 
    1. มีบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
    2. มีบุคลากรจ านวนเพียงพอ 
    3. การประสานงานในการท างานไปในทิศทางเดียวกันและมีประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้น 

   4. ครูมีผลงานเด่น สามารถน าไปเป็นแบบอย่างได้ 
   5. ครูส่วนมาก สอนตรงตามวิชาเอก 
   6. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   7. บุคลากรให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
   8. มีความมุง่มั่นในการท างาน และการสอน 
   9. ครูมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ครบ 100% 
   10. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลครบ 100% 
   11. ครูวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 100% 
   12. บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาด้านการเรียนการสอนสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างแนวคิด 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้านสื่อการสอน ICT 
   13. ครูส่วนใหญม่ีความกระตือรือร้นในการท างานและสามารถน าความรู้มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
2.1.4 ด้านการเงนิ  (money)  (M2) 

 1. เบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบการเงินและพัสดุ 
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     2. การใช้งบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการน าผลการสรุป ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการมาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้

งบประมาณ 
4. การใช้งบประมาณ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
5. มีการชี้แจงสถานะทางการเงินของโรงเรียน 
6. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานต่าง ๆ เช่น  เทศบาลต าบลพยุห์ 
7. การได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียนท าให้โรงเรียนมีอิสระในการ

บริหารจัดการ 
8. มีการระดมทรัพยากรภายนอกเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เพียงพอ 

   2.1.5 ด้านวัสดุและอุปกรณ์  (Materials)   (M3) 
1. มีเครื่องใช้ส านักงานอ านวยความสะดวกในการใช้ผลิตสื่อการสอน 
2. มีหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเพียงพอ 
3. การซ่อมบ ารุง สื่อ วัสดุ อปุกรณ์ ให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้  
4. การใช้วัสดุ อุปกรณ์  คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุด 
5. มีระบบดูแลจัดการด้านสาธารณูปโภคที่ดี 
6. มีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ตามแผนงานโครงการ 
7. มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Projector, computer, visualize) 
8. การซ่อมแซม บ ารุง รักษามีความทันต่อการใช้งาน 
9. ใช้วัสดุและอุปกรณ์คุ้มค่า มีการควบคุมและปรับซ่อมบ ารุงรักษา โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ป็นวัสดุ

สิ้นเปลือง 
10. มีรถรับ-ส่ง นักเรียน 
11. รถรับ-ส่ง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน สะดวก ปลอดภัยส าหรับน านักเรียนไปท ากิจกรรม 

  2.1.6 ด้านการบริหารจัดการ   (Management)   (M4) 
 1. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ทุกฝ่ายมีสว่นร่วม 

2. มีระบบการบริหารงานชัดเจนเป็นเอกภาพ 
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก ที่มีประสทิธิภาพ 
4. มีการนิเทศติดตามอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 
5. มีระบบการประสานงานในการท างานของฝ่ายต่าง ๆ ที่คล่องตัว ทันสมัย 
6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนรว่ม และกระจายอ านาจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและสามารถเผยแพร่ได ้
8. มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
9. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
10. มีการบริหารงานที่เป็นระบบ 
11. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม บทบาท มีส่วนรว่มในการบริหารงานของโรงเรียน 
12. มีปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย 
13. มีการประสานงานที่ดีในการท างาน 
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14. ทิศทางในการบริหารเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
15. มีการให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
16. มีการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตา่ง ๆ ให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทราบ 

2.2 อุปสรรค 
 2.2.1 ด้านโครงสร้างขององค์กร (Structure)  (S1) 
  ไม่ม ี
 2.2.2 ด้านระบบบริการ (Service) (S2) 
  1. สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน 
  2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นทีข่องโรงเรียน 

 3. ห้องน้ า ครู นักเรียนบางส่วนช ารุด 
 4. อาคารเรียนยังไม่สะอาดเท่าที่ควร 
 5. การนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครู บุคลากรไม่ต่อเน่ือง 
 6. ระบบ อินเตอร์เน็ต ช้า  ไม่ทั่วถึง และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
 7. ห้องส านักงานควรได้รับการดูแล /ท าความสะอาด 
 8. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้กับผู้เรียนยังไม่เพียงพอ 
 9. นักเรียนใช้บริการแหลง่เรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 10. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่เพียงพอ 
 11. นักเรียนบางส่วนขาดจิตส านึกในการดูแลรกัษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน 
12. สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ไม่เพียงพอ 
13. สถานที่จอดรถส าหรับครแูละผู้ติดต่อราชการไม่เพียงพอ 
14. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร 
15. ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนมีระดับพอใช้ ไม่เป็นที่น่าพอใจ 
16. หลักสูตรท้องถิ่นยังไม่หลากหลาย 
17. การด าเนินงานตามนโยบาย หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ มีมากส่งผลกระทบต่อ

การเรียนการสอน 
18. แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยไมเ่พียงพอ 
19. กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคิดวิเคราะห์ ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
20. นักเรียนขาดคุณธรรมด้านวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสว่นรวม 

  2.2.3 ด้านบคุลากร   (Man)  (M1) 
1. ครูบางส่วนขาดการกระตือรือร้นในการพัฒนางานในหน้าที ่
2. ความร่วมมือในการปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าที่ควร 
3. ครูขาดการกระตือรือร้นในการพัฒนางานในหน้าที ่
4. ครูมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้สื่อไม่เต็มประสิทธิภาพ 

  2.2.4 ด้านการเงนิ  (money)  (M2) 
 1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการบริหารงานไม่เพียงพอ 

2. งบประมาณด้านการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ ควรมีสื่อ ICT ครบทุกห้องเรียน เพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
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3. บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ 
     4. โรงเรียนมีภาระหนี้สินผูกพันเน่ืองจากมีกิจกรรมที่เป็นนโยบายเร่งด่วนซึ่งไม่มีแผนงานและ
โครงการรองรับ 
 2.2.5 ด้านวัสดุและอปุกรณ์  (Materials)   (M3) 
     1. โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนช ารุด และไม่เพียงพอ 

 2. สื่อ วัสดุ อปุกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ 
     3. ห้องพิเศษต่าง ๆ ห้องบริการต่าง ๆ ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้วัสดุไม่
เพียงพอ 
     4. เครื่องพิมพ์เอกสารไม่เพียงพอ 
     5. ขาดวัสดุ เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
2.2.6 ด้านการบริหารจัดการ   (Management)   (M4) 
      2. ปริมาณงานเอกสารมีมากและยังส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 
 
การวิเคราะห ์SWOT 
แสดงกราฟสถานภาพของโรงเรียนพยุห์วทิยา 
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ตาราง 3  ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก(STEP) 
 
รายการปัจจยั 

น ้าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น ้าหนักคะแนนเฉล่ีย 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค สรุปผลการวิเคราะห ์

S 0.30 2.15 -1.88 0.65 -0.56 0.08 

T 0.27 2.85 -1.00 0.77 -0.27 0.50 

E 0.28 2.11 -2.01 0.59 -0.56 0.03 

P 0.15 2.96 -0.89 0.44 -0.13 0.31 

รวม 1.00     2.45 -1.53 0.92 

 
ตาราง   ค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน(2S4M) 
 

รายการปัจจยั 
น ้าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย น ้าหนักคะแนนเฉล่ีย 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน สรุปผลการวิเคราะห ์

S1 0.18 4.10 0.00 0.74 0.00 0.74 

S2 0.21 1.89 -2.13 0.40 -0.45 -0.05 

M1 0.21 3.46 -0.76 0.73 -0.16 0.57 

M2 0.15 2.91 -1.50 0.44 -0.23 0.21 

M3 0.09 3.00 -1.34 0.27 -0.12 0.15 

M4 0.16 3.98 -0.26 0.64 -0.04 0.60 

รวม 1.00     3.20 -0.99 2.21 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 

ล าดับ ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 
ค่าน  าหนกัคะแนนทีม่ีผลกระทบต่อ

องค์กร 

1 2 3 4 5 

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านโครงสร้างขององค์กร (Structure)  (S1) 
1 มีโครงสร้างองค์กรความเหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด /             
2 มีการพัฒนางานตามโครงสร้างองค์กรได้เป็นอย่างด ี /             
3 การจัดระบบโครงสร้างองค์กร มีการประสานงานที่ครอบคลุมกับงานทุกฝ่าย /             
4 คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายชัดเจน /             
5 มีการปรับเปลี่ยนงานของบุคลากรตามความรู้และความสามารถ /             
6 มีคู่มือการด าเนินงานตามโครงสร้างองค์กรและพรรณนางานท่ีชัดเจน /             
7 มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน /             
8 ก าหนดวิสัยทศัน์, ยุทธศาสตร์, เป้าหมายและเอกลักษณ์โรงเรียนชัดเจน /             

ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านระบบบรกิาร (Service) (S2) 
1 สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ บางส่วนช ารุด ไม่พร้อมใช้งาน   /           
  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน   /           
  ห้องน้ า ครู นกัเรียนบางสว่นช ารุด   /           
2 มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา /             
3 มีระบบบริการชุมชนที่ดี เช่น การบริการหอประชุม วัสดอุุปกรณ ์อาคารสถานที่ และ สนาม /             
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กีฬา 
4 อาคารเรียนยังไม่สะอาดเท่าที่ควร   /           
5 มีผู้รับผิดชอบงานฝ่ายอาคารสถานที่ชัดเจน /             
6 การนิเทศก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครู บุคลากรไม่ต่อเนื่อง   /           
7 ระบบ อินเตอร์เน็ต ช้า  ไม่ทัว่ถึง และมีเครือ่งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ   /           
9 ห้องส านักงานควรได้รับการดูแล /ท าความสะอาด   /           
10 มีระเบียบแนวปฏิบัติการบริการที่ชัดเจน /             
11 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ /             
12 มีกิจกรรมดนตรี กีฬา วิชาการ ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพฒันาศักยภาพของผู้เรียน /             
13 มีการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงาน และโรงเรียนเขตพืน้ทีบ่ริการ /             
14 มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้กับผู้เรียนยังไม่เพียงพอ   /           
15 นักเรียนใช้บรกิารแหล่งเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด   /           
19 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ไมเ่พียงพอ   /           
20 นักเรียนบางส่วนขาดจิตส านกึในการดูแลรกัษาสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน   /           
  สถานที่จอดรถส าหรับครูและผู้ติดต่อราชการไม่เพียงพอ   /           

21 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุนทรียภาพและบุคลิกภาพที่ด ี /             
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านระบบบรกิาร (Service) (S2) 
 

22 ระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนที่ด ี /             
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23 การติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายยังมีระบบชัดเจน /             
24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีระดับพอใช้ ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ   /           
25 นักเรียนมีความเอาใจใส่ในกจิกรรมของโรงเรียนที่จัดให ้ /             
26 สถานที่ออกก าลังกายเพียงพอ /             
  หลักสูตรท้องถิ่นยังไม่หลากหลาย   /           

27 มีการจัดหลักสูตรเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน /             
28 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา /             
29 นักเรียนได้เรยีนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประสบความส าเร็จในการแข่งขันตามศักยภาพ /             
30 การด าเนินงานตามนโยบาย หน่วยงานตน้สังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ มีมากส่งผลกระทบต่อ

การเรียนการสอน   /           
31 รูปแบบการจดักิจกรรมที่เนน้การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ยังไม่เกิดผลเต็มตาม

ศักยภาพของผู้เรียน   /           
  แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยไม่เพยีงพอ    /           
  กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคิดวิเคราะห ์ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน    /           
  นักเรียนขาดคณุธรรมด้านวินัย ความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม   /           
  นักเรียนเป็นผูม้ีกริยา มารยาท สัมมาคารวะ  /             
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 

ล าดับ ประเด็น 
โอกาส อุปสรรค คะแนน

รายบุคคล 

1 2 3 4 5 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน  ด้านสังคมและวัฒนธรรม   (Social-cultural factors)  (S) 
1 เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก อยู่ในเขตเทศบาลพยุห์ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม สนับสนุนจากชุมชน ผู้น าชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เครือข่ายผู้ปกครองในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ 
กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 

/   

          
2 มีความหลากหลายของชนเผ่าพื้นเมือง ท าให้มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ทั้งด้านภาษาและวิถี

ปฏิบัติ 
/   

          
3 มีสถานประกอบการที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับผู้เรียน /             
4 เป็นสังคมชนบทผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป  จึงท าให้มีรายได้น้อย    / 

          
5 บิดามารดาส่วนใหญ่ท างานอยู่ต่างถิ่น นักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง  จึงท าให้ไม่สามารถดูแลเอาใจใส ่ อบรม

แนะน าด้านการเรียนและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของบุตรเท่าที่ควร 
  / 

          
6 มีแหล่งอบายมุขในชุมชน   /           
7 เป็นสังคมชนบทพึ่งพาอาศยักันได้ด ี /             
8 ชุมชนมีประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน  ท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข   /             
9 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรูแ้ก่นักเรียนทุกด้าน /             
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10 เป็นสังคมเกษตรกรรม มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอพียง /             
11 ผู้ปกครองขาดความรู้ความเขา้ใจในเรื่องพฤติกรรมวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงของสังคม   /           
12 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการศึกษาและให้การสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดี /             
13 ผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน /             
14 บางครอบครัวหยา่ร้าง มีปัญหาครอบครัว ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน   /           
15 ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตต้องพึ่งพาฤดูกาล ท าให้ฐานะยากจน จึงท าให้ผู้ปกครอง

นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนทีส่ถานศึกษาเอกชนซ่ึงมีกลยทุธ์ในการจูงใจใหน้ักเรียนเข้าเรียน 
  / 

          
16 ส่งเสริมการหารายได้ในชุมชน /             
17 ผู้ปกครองมีค่านิยมที่ผิดในการใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน ์มีการเล่นการพนัน ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท   /           
18 สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นท่ีบริการจัดการศึกษาระดับมธัยมศึกษามจี านวนมากและภาวะอัตราการเกิดของ

ประชากรลดลงส่งผลให้จ านวนนักเรียนลดลง 
  / 

          
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านเทคโนโลย ี  (Technological factors)    (T) 

1 มีร้านอินเตอร์เน็ต ท าให้ง่ายต่อการศึกษาคน้คว้าข้อมูล /             
2 ผู้ปกครองมีเคร่ืองมือสื่อสารที่ทนัสมัย สามรถติดต่อสื่อสารได้อยา่งรวดเร็ว /             
3 ชุมชนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลย ี สถานที่เอื้ออ านวยต่อ การเขา้ถึงระบบเครือข่าย Internet ความเร็วสูง /             
4 สังคม  On line ใช้เทคโนโลยี เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียน 

 
 

  / 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจ (Economic  factors)   (E) 
1 มีการระดมทรพัย์จากผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ      /             
2 มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน /             
3 รัฐบาลจัดสรรสวัสดิการให้ผูม้ีรายได้น้อย /             
4 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพและไม่สามารถสนับสนุนด้านการเรียนของบุตรได้เท่าที่ควร /             
5 ผู้ปกครองมีทางเลือกในการประกอบอาชพีน้อย   /           
6 รายได้ผู้ปกครองไม่แน่นอนเพราะอาชีพหลักขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร   /           

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ด้านการเมืองและกฎหมาย   (Political  and  legal  factors)  (P) 
1 ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ

การ สนับสนุน 
/   

          
2 รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธกิารมีนโยบายด้านพัฒนาคณุภาพการศกึษาที่ชัดเจน ส่งผลให้โรงเรียนเร่งพัฒนาและ

ผู้เรียนได้รับประโยชน ์
/   

          
3 มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง/นโยบายบอ่ย ท าให้จัด การศึกษาไม่ต่อเนื่อง   /           
4 ผู้น าระดับชาตแิละท้องถิน่ให้ความส าคัญ และสนับสนนุด้านการศึกษา /             
6 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนนุการด าเนินกจิกรรมของโรงเรียน /             


