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ค าน า 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึ กษาใ นสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐ านระยะท่ีมี สภาวกา รณ์ ของ 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันก าหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัด
การศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization)  
จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ปี  (2563- 2566)  ของโรงเรียนปทุมพิทยาคม  ฉบับ
นี้  เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล   โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 
  บทท่ี  1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  บทท่ี  2 นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
  บทท่ี  3 ทิศทางการพัฒนาองค์กร 
  บทท่ี  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  บทท่ี 5 แผนการควบคุมและก ากับติดตาม  
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ปี  (2563- 2566)    
ฉบับนี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีโรงเรียน
ก าหนดไว้  
 
 
 
       โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
     ส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อ านาจเจริญ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 1.1 ชื่อโรงเรียน ปทุมพิทยาคม  ท่ีตั้งอยู่เลขท่ี  279 หมู่ 3 ตําบลปทุม   อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี  สหวิทยาเขตท่ี  2    สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   
โทร  045-244283 โทรสาร 045-241536, 250588 e-mail  : pathumpit@pathumpit.ac.th website : 
www.pathumpit.ac.th   เปิดสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื้อท่ี   73 ไร่ 2 งาน 38 
ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ   3 ตําบล  ได้แก่ ตําบลปทุม   ตําบลกุดลาด  และตําบลไร่น้อย 
 1.2 ประวัติโรงเรียน  
  โรงเรียนปทุมพิทยาคม    ตั้งอยู่เลขท่ี   279   ถนนสมเดจ็    ตาํบลปทุม    อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นโดยสภาตําบลกุดลาด  ร่วมกับข้าราชการพ่อค้าและประชาชนในท้องถิ่น     ซ่ึงมี
ความเห็นตรงกันว่าควรจะสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําตาํบลกุดลาด  ประกอบกับมีท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ท่ีทําเลเล้ียงสัตว์บริเวณดงห่องแห่ จํานวน 798 ไร่    สามารถ   ท่ีจะจัดสรรเป็นท่ีก่อสร้างได้ 
คณะบุคคลดังกล่าวจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียน ได้ดาํเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  และตั้งช่ือว่า     โรงเรียนปทุมพิทยาคม กําหนดพืน้ท่ีในการก่อสร้าง
โรงเรียน 50 ไร่  บนที่ดินสาธารณประโยชน์  ทําเลเล้ียงสัตว์ดงห่องแห่   ซ่ึงเดิมเป็นสนามยิงปืนของกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดน  เปิดทําการสอน  เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม  2519  โดยมี  ร.ต.ชัยทวี   เดชพล  
รักษาการในตาํแหน่งครใูหญ่ มนีักเรียน 52 คน   ครู-อาจารย์  3 คน ลูกจ้างประจํา  1  คน  แต่ยังไม่มีอาคาร
เรียน  จึงได้ไปอาศัยเรียนท่ีโรงเรียนกุดลาด   วันท่ี   9   กรกฎาคม  2519  กรมสามัญศึกษาได้อนุมตัิการขอ
จัดตั้งโรงเรียนปทุมพิทยาคมซ่ึงนับเป็นวันสถาปนาโรงเรียนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  และในภาคเรียนท่ี 2  ปี พ.ศ. 
2519 ก็ได้ย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียนในป๎จจุบนั หลังจากสร้างอาคารชั่วคราวเรียบร้อยแล้วเดือนสิงหาคม 2519 
จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดหาครูของกรมสามัญศึกษา มาช่วยราชการ เดือนพฤศจิกายน 2519 กรมสามัญ
ศึกษา ได้จัดสรรอัตราครูมาให้ และสอบคัดเลือกได้นางสําอางค์  คอแก้ว  
วุฒิ พ.ม.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้เรียกตัว นายเปล่ียน ศิริรังสรรค์  กลับไปทําการสอนท่ี
โรงเรียนบ้านผาแก้วตามเดิม ปีการศึกษา 2519 มีนักเรียนชาย-หญิง จํานวน 52 คน โดยมี  
ร.ต.ชัยทวี เดชพล รักษาการในตําแหน่งครูใหญค่นแรก นางสาวพัชรินทร์ วัชรินทร์กร และ  
นางสําอางค ์คอแก้ว เป็นครูประจําช้ัน 
 ปีการศึกษา  2520 นายวิเชียร  วรรณพงศ์  ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งครูใหญ่  และได้ดํารง
ตําแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และผู้อํานวยการโรงเรียนในปีการศึกษา  2521  และ  2524  ตามลําดับ 
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 ปีการศึกษา 2522  โรงเรียนได้รับการปรับเปล่ียนสายการบริหารเป็นโรงเรียนสังกัดจังหวัดและ
ได้ขยายพื้นท่ีของโรงเรียนเป็น  73  ไร่  2  งาน  38  ตารางวา  มาจนป๎จจุบัน 
 ปีการศึกษา  2524  กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดทําการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย    ท้ังหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.  2518  และหลักสูตรมัธยมศึกษา  พ.ศ.  2524 
 ปีการศึกษา  2526  อําเภอเมืองอุบลราชธานี  กําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงเขตตําบล 
กุดลาดและตําบลปทุม  โรงเรียนปทุมพิทยาคม อยู่ในเขตตําบลปทุมแต่นั้นมา 

  ปีการศึกษา 2527 นายธํารงค์  แพรนิมิตร ยา้ยมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2531 นายประดิษฐ์  ศรีวรมาศ ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2534 นายพิชัย  มุขสมบัติ ย้ายมาดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2535 นายเจริญ  ช่วงชิง ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2537 นายพงศ์ศักดิ์  คูณเรือง ยา้ยมาดาํรงตาํแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2543 นายวิชัย  ศิริบูรณ์ ย้ายมาดาํรงตาํแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน 
  ปีการศึกษา 2544 ได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
  ปีการศึกษา 2546 นายวิโรจน์  ดวงมาลา  ย้ายมาดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการโรงเรียน 

              ปีการศึกษา 2549 นายสินสมุทร  บุตรภักดี  ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน            
 ปีการศึกษา 2551   ได้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551              
             ปีการศึกษา 2554 นายวีรพล  สารรัตน์  ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ   
 ปีการศึกษา 2556  นายสําเร็จ  ธงศรี  ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ   
 ปีการศึกษา 2558  นายวสันต์  มรกตเขียว   ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ   
 ปีการศึกษา 2561  นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์ ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ   
  

. 

 

 

 

 

 

เป็นรูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว 

หมายถึง  สถาบันท่ีประสาทแสงสว่างแห่งปัญญาของจังหวัดอุบลราชธานี 

 

สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
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ปรัชญาโรงเรียน อตฺตานํ  ทมยนฺติ   ปณฺฑิตา  “บัณฑิตย่อมฝึกตน” 

สีประจ าโรงเรียน 

ความหมาย 

“เรียนดี มีศีลธรรม นําสังคม” 

“พระพุทธมงคลอุบลรังสี 
 

“อินทนิล (ตะแบก) 

 

 
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ 

คติพจน์ “นตฺถิ ปํฺญา สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยป๎ญญาไม่มี” 

ชื่อย่อโรงเรียน ป.พ. 

เขียว - ชมพู 

สีเขียว  หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์  ความร่าเริงแจ่มใส 

สีชมพู  หมายถึง  ความรัก  ความผูกพัน  ความสมัครสมาน

สามัคค ี

รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว 

สัญลักษณ์นักเรียน รูปมือชูคบเพลิงบนดอกบัว 

จุดเด่น “ดนตรดีี กีฬาเด่น” 

ค ำขวั ญขวองโรงเรียน 
 

พระพุทธรูปประจ ำ
โรงเรียน 

อ ตล กษณ์ขวองโรงเรียน “ยิ้มไหว้ มีน้้้ใจ ใฝุเรียนรู้” 
 

สมรรถนะหล กขวองโรงเรียน 1.กำรมุ่งผลส มฤทธิ์   2. กำรบริกำรท่ีดี   
3. กำรพ ฒนำตนเอง  4. กำรท ำงำนเป็นทีม 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
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1.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
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1.4 ข้อมูลจ านวนครูและบุคลาการทางการศึกษา 

  1)  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากร 
ผู้ 

บริหาร 

ครู 

ผู้สอน 

พนักงานราชการ 

(ครูผู้สอน) 

ครู 

อัตราจ้าง 

เจ้าหน้าท่ี

อ่ืนๆ 

รวม 

ท้ังส้ิน 

ปีการศึกษา 2563 2 44 1 12 13 72 

 หมายเหตุ    เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ   จาํนวน  13 คน   แยกจาํนวนบุคลากร ดังนี ้
    -ครูธุรการ    1   คน 
    -ลูกจ้างประจํา (นักการภารโรง)  4   คน 
    -ลูกจ้างช่ัวคราว (ยาม ,แม่บ้าน,จราจร) 8   คน 
  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
  

 

 

 

 

        

 

 

     

          ปวช.        ปวส.        ปริญญาตร ี       ประกาศนียบตัรบัณฑิต        ปริญญาโท        ปริญญาเอก   

วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตร ี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

จํานวน (คน) 9 2 37 0 24 0 
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3)  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

ท่ี สาขาวิชา 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนของครูเฉลี่ย 1 คน               
ในแต่ละสัปดาห์ (ชม./สัปดาห์) 

1 บริหาร 2 - 
2 ภาษาไทย 6 19.16 

3 คณิตศาสตร ์ 9 17.89 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 18.71 

5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 20.35 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 17.96 

7 ศิลปะ 4 17.15 

8 การงานอาชีพ 5 16.72 

9 ภาษาต่างประเทศ 8 18.02 

10 แนะแนว 2 17.25 

 รวม 59 18.18 

  
1.5 ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
    จํานวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2563 รวมท้ังหมด 796 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ธันวาคม 2563) 
 

ระดับ 

ชั้นเรียน 
- ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

รวม
ท้ังหมด 

จํานวนห้อง - 4 4 5 13 5 5 4 14 27 

เพศ 
ชาย 68 66 58 192 65 41 31 137 329 

หญิง 67 67 81 215 87 83 82 252 467 

รวม - 135 133 139 407 152 124 113 389 796 

เฉล่ีย 

ต่อห้อง 
- 33.75 33.25 27.80 31.31 30.40 24.80 28.25 27.79 - 
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เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ัน  ม.1-ม.3 

ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

         ปี กศ.2561          ปี กศ.2562         ป ีกศ.2563 
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เปรียบเทียบจํานวนนักเรียนระดับช้ัน  ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2561 – 2563 

          ปี กศ. 2561          ปี กศ. 2562          ปี กศ. 2563 
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1.6 ข้อมูลอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
  1)  ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้  
          1.1) อาคารเรียนถาวร  จํานวน 5 หลัง  
 1.2) อาคารหอประชุมอเนกประสงค์  จํานวน 1 หลัง 
 1.3) อาคารห้องน้ํา-ห้องส้วมนักเรียน  จํานวน 8 หลัง 
 1.4) อาคารโรงฝึกงานถาวร  จํานวน 4 หลัง 
 1.5) โรงอาหารขนากดกลาง 500 ท่ีนั่ง จํานวน 1 หลัง 
 1.6) สนามกีฬา    
  1) สนามฟุตบอล (ไม่มาตรฐาน)  จํานวน 1 สนาม 
  2) สนามบาสเก็ตบอล      จํานวน 1 สนาม  
  3) สนามวอลเล่ย์บอล      จํานวน 1 สนาม  
  4) สนามตะกร้อ  จํานวน 2 สนาม 
    1.7 จํานวนห้องเรียนท้ังหมด   27 ห้องเรียน ดังนี ้ 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1     จํานวน 4 ห้องเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2     จํานวน 4 ห้องเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3     จํานวน 4 ห้องเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4     จํานวน 5 ห้องเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5     จํานวน 5 ห้องเรียน 
     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6     จํานวน 5 ห้องเรียน 
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2) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
1 ห้องสมุด 11 ห้องศิลปะ 
2 สนามกีฬา 12 ห้องนาฏศิลป์ 
3 ห้องศูนย์อาเซียน 13 ห้องดนตรีไทย-สากล 
4 ห้องพลศึกษา 14 ห้องแนะแนว 
5 ห้องพยาบาล 15 ห้องคอมพิวเตอร์ 
6 ห้องศูนย์ภาษาไทย 16 ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 
7 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ 17 ห้องโสตทัศนศึกษา 
8 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์) 18 สวนบูรณาการพุทธสถาน 
9 ห้อง E-classroom 19 ห้องพุทธศาสนา 
10 ห้องคหกรรม 20 สวนพฤกษาสมุนไพร 

 3)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน การเรียนรู้ ท่ีต้ัง 
1 สถานท่ีสําคัญต่างๆ ภายในจังหวัด การประกอบพิธีวันสําคัญทางพุทธศาสนา หมู่ 12 

2 ชุมชนเครื่องป๎้นดินเผา การป๎้นและงานประติมากรรม หมู่ 5,6,8-11 
3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หมู่ 5,6,8-11 
4 พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อุบลราชธานี 
5 อุทธยานบึงบัว ห้วยวังนอง ประมงน้ําจืด หมู่ 2,4,7,10,12 

6 ห้องสมุดประชาชน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตําบลในเมือง 
7 ห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตําบลในเมือง 
8 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตําบลในเมือง 

9 โรงงานทําขนมจีน การทําขนมจีน หมู่  2 ,11 

10 กลุ่มอาชีพสตรี อาชีพสตรี ทุกหมู่บ้าน 
11 กลุ่มทําเครื่องมืออาชีพประมง การทําเครื่องมือตาข่ายจับปลา หมู่ 2,4,7,10,12 
12 ศูนย์กีฬาตําบล พลศึกษา หมู่  2   
13 สถานแพทย์แผนไทย ตํารายาแผนไทย และการนวดแผนไทย หมู่  7 

14 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ การทําตุ๊กตาสัตว์เล้ียงด้วยปูนพลาสเตอร์ หมู่  1 

15 สถานธรรมไท่เต๋อ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตําบลปทุม 
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1.7 ผังบริเวณโรงเรียน 

   1) ผังบริเวณโรงเรียน 
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2) ผังการใช้อาคารเรียน 
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1.8 สภาพชุมชนโดยรวม 
  ชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง  ตําบลปทุม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจาก 
ตัวเมืองอุบลราชธานี  ประมาณ  5 กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 10.50 ตารางกิโลเมตร สภาพชุมชนรอ
บริเวณโรงเรียนมีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
  สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชน  ตั้งอยู่บริเวณท่ีห้วยวังนอง  ซ่ึงอยู่ทางทิศเหนือของชุมชนไหล
อ้อมชุมชนมาทางทิศตะวันตกมาบรรจบกับแม่น้ํามูล  ซ่ึงอยู่ทางทิศใต ้  พื้นท่ีโดยท่ัวไปเป็นที่ดอนและ
ลาดเอียงลงไปทางทิศใต ้ ซ่ึงบรรจบกับแม่น้ํามูล 
 เขตติดต่อของชุมชนต าบลปทุม   
  ชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง  ตําบลปทุม  มีเขตตดิต่อกับชุมชนใกล้เคียง  ดังนี ้คือ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตําบลไร่น้อย  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศใต ้ ติดต่อกับ   แม่น้ํามูล  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลกุดลาด  อําเภอเมือง  จงัหวัดอุบลราชธานี 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 
  การคมนาคม  ชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง  มีถนนสมเด็จเป็นถนนสายหลักติดต่อกับตัวจังหวัด 
และอําเภอตาลสุม  ในการติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน  มีถนนคอนกรีตเป็นส่วนมาก ซ่ึงมีความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา   
  ประชากร  ชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง ตําบลปทุม มี  12 หมู่บ้าน มีจํานวนครอบครัว            
3,387 ครอบครัว ประชากร 10,368 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชนหมู่ท่ี 3  
บ้านดงห่องแห่ และชุมชนหมู่ท่ี 4 บ้านโนนสมบูรณ์  
  อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้างท่ัวไป เนื่องจากยากจนและได้รับการศึกษาถึงระดับมัธยมเป็น
ส่วนมาก ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ งานประเพณีลอยกระทง  
ตําบลปทุม งานบุญมหาชาติ วัดมงคลโกวิทาราม งานบุญมหาชาติ วัดใหม่ประชาสรรค์ ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ  
มท้ัีงข้าราชการ ค้าขาย  รับจ้างท่ัวไป  เครื่องป๎้นดินเผา  เกษตรกรรม  และส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 5,000 บาท จํานวน
คนเฉล่ียต่อครอบครัว 5.03 คน                                                          
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1.9 แผนการจัดหลักสูตรการเรียน ปีการศึกษา 2564-2565-2566 

  1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับ แผนการเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 1 30 ห้องเรียนพิเศษ 
2 วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 2 80 ห้องเรียนปกติ 
3 ศิลป์ ภาษา สังคม 1 40 ห้องเรียนปกติ 
4 รวม 4 150  

 

  2) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ล าดับ แผนการเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวน 
นักเรียน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 1 30 ห้องเรียนพิเศษ 
2 วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์ 2 80 ห้องเรียนปกติ 
3 ภาษาญี่ปุนุ 1 40 ห้องเรียนปกติ 
4 ศิลป์ เทคโน การงาน 1 40 ห้องเรียนปกติ 
 รวม 5 150  

 

1.10 เขตพ้ืนท่ีบริการโรงเรียนปทุมพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ 
พ้ืนท่ีเขตบริการ ชื่อโรงเรียน ป.6 ใน 

เครือข่ายพ้ืนท่ีบริการ ต าบล หมู่ท่ี 
1 ปทุม 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 -บ้านปากห้วยวังนอง 
2 กุดลาด 1,2,9,12 -บ้านค้อกุดลาด 
3 ไร่น้อย 11,13,14,15,17,18,19 -กิตติญาณอุปถัมภ์ 
4 เทศบาลอุบลฯ 4,7,14,39,46,48,51,52,55,66,75 - 
 ชื่อโรงเรียน ม.3 ในเครือข่ายพ้ืนท่ีบริการ -ปทุมพิทยาคม 
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1.11 ผังโครงสร้างการบริหารงานห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 
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2. ผลการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา 

      2.1 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละของผลการเรียนเฉล่ีย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละของผลการเรียนเฉล่ีย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2563 
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ระดับ ดีเยี่ยม  ระดับ ดี  ระดับ ผ่าน ระดับ ไม่ผ่าน 

92.27 
96.92 97.67 

2.33 

คุณลักษณะอัน
พีงประสงค์ 

ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปทุมพิทยาคม  สพม.อบอจ 
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        2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 57.95 22.13 26.58 30.11 

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีฯ 52.49 23.80 28.78 31.71 

คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. 55.18 25.82 30.17 34.14 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 

 
หมายเหตุ   คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ  ส่วนวิชาคณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน ต่ํากว่าคะแนนเฉล่ียท้ัง ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
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คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
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2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 39.27 21.09 27.86 34.79 23.30 

คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีฯ 40.85 22.92 30.34 34.57 26.09 

คะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ.  45.22 26.33 33.04 36.32 29.73 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94 

 
หมายเหตุ   คะแนนเฉล่ียทุกวิชาของนักเรียน ต่ํากว่า  คะแนนเฉล่ียท้ังระดับระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ระดับ สพฐ. และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
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คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีฯ 

คะแนนเฉล่ียระดับสพฐ. 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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3)  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจําปีการศึกษา 2561-2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561- 2563 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561- 2563  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

2561 52.05 26.09 34.13 27.34

2562 56.34 22.07 29.11 29.92

2563 57.95 22.13 26.58 30.11
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2.2 ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2563 
 

1) ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  
 

 -โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันในประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นเพชร ระดับประเทศ ปี 2564 ได ้
รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดผลงานโครงการ To BE NUMBER ONE ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ประจําปี 2564 
 -โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับคัดเลือกโครงงานคณุธรรม (สพฐ.) ธรรมะ.ไอดอล จัดโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 -โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงงานคณุธรรม “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มได้ท่ีใจเรา”เนื่องใน วัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่พระปิยมหาราช ในหัวข้อเรื่อง“สืบสานสายใยน้องพี่ วิถีไทย วิถีพุทธ” 
ณ วันท่ี 5 ธันวาคม 2563. จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 -โรงเรียนปทุมพิทยาคม ผ่านการคดัเลือกผลงานนวัตกรรม โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาํตําบล โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  
 -โรงเรียนปทุมพิทยาคม ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเล่ือนไหวกิจกรรม
ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ 
วันท่ี 18 มกราคม 2564   
 -โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้ประเมินผ่าน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ปูองกันโรค 
COVID-19 ) จากกรมอนามัย 
 -ได้รับคดัเลือกจากสํานักงานศึกษาธิการอําเภอเป็นโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง เฟส2  
 -ครูทุกคนมีความสามารถในจดัการเรียนการสอน ทําให้ผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ o-net 2563 มีคะแนนเฉล่ีย 57.95 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉล่ีย 54.29 ในรายวิชาภาษาไทย  
ในวันท่ี 13-14  มีนาคม 2564 
 -นายสุรพล  กิจเกียรติ์ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นท่ี 10  ณ 
ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2564 
 -นางนวลนภา บรรพตาธิ และนางสุกานดา โคระรัตน ์ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร “10,000 
คุรุชน คนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรม โดย สพม.อบอจ. วันท่ี 16 เมษายน 2564 
 -นางนวลนภา บรรพตาธิ  ไดร้ับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรม สรรค์สร้างคนด ีโดย สพม.อบอจ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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 -นางสาวดรรชน ีดอกดวง และนางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับเกียรติบัตรครูที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู โดยการแบ่งป๎นเรื่องราวความประทับใจท่ีมีต่อครูดีผ่านภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ 
ตามโครงการ จรรยาบรรณสู่ครูด ี .เพื่อเด็กดี  ประจาํปี  2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นาํทางชีวิต” 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่าง วันท่ี 14  กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563 
 -ครูในโรงเรียนปทุมพิทยาคม จํานวน 6 คน คือ (นายนครชัย วงศจ์ันทร,์ นายยรรยง สินธ์ุงาม, นาง
อัญญานี โคตถา, นางสาวฐิติมากร ทองล้วน, นางสาวอารีรัตน์ คําวัน, นางสุกานดา โคระรัตน์) ได้รับรางวัล
ข้าราชการครูดีเด่น ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันคร ูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 29 ในวันท่ี 16 มกราคม 2564 
 -ได้รับรางวัลโครงงานคณุธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําด ี ถวายในหลวง”ปีท่ี 15 ปี
การศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่าง วันท่ี 19 มีนาคม 2564 
  

2) ผลงานดีเด่นของผู้บริหาร  
 

  -รับรางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่น ประจาํปี 2562 จากหน่วยงานจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   
  -รับรางวัลข้าราชการครูดีเดน่ ประเภทผู้อํานวยการโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ปีการศึกษา 2562 เนือ่ง
ในวันคร ูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในวันท่ี 16 มกราคม 2563  
 -ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมาคมผู้บริหารมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 
 -ได้รับคัดเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 46 หรือ "ราช
ภัฏอุบลราชธานีเกมส์" จัดท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 11–20 มกราคม พ.ศ. 2562 
  -เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศกาบัดดี้ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบ
คัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ จังหวัดนครพนม ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 
  -เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด(หญิง) รุ่นอาย ุไม่
เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันท่ี 15 
มกราคม 2563  
 -เป็นผู้จัดการทีมนักเรียนปทุมพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาชักกะเย่อทีมหญิง ในการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 35 บุรีรัมย์เกมส์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันท่ี 10-20 พ.ค. 2562 
-ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุน กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน 
วิสาขบูชา วันสําคัญสากลโลก จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 -สนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงาน ครดูีไม่มีอบายมุข รุ่นท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 หอประชุมบุณยเกต ุ
หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในวันท่ี  
10 มกราคม พ.ศ. 2564 
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 -เป็นผู้ส่งเสริมสร้างแรงกระตุ้นให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม ทําให้ผลการทดสอบ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ o-net 2563 มีคะแนนเฉล่ีย 57.95 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉล่ีย 
54.29 ในรายวิชาภาษาไทย ในการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สทศ. ในวันท่ี 13-14 มีนาคม 2564 
 

3) ผลงานดีเด่นของครู  
 

 -ครูทุกคนมีความสามารถในจดัการเรียนการสอน ทําให้ผลการทดสอบสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ o-net 2563 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย 57.95 สูงกว่าระดับประเทศคะแนนเฉล่ีย 54.29 
ในรายวิชาภาษาไทย ในวันท่ี 13-14  มีนาคม 2564 
 -นางนวลนภา บรรพตาธิ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นท่ี 9 
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ  หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในวันท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2563  
 -นายสุรพล  กิจเกียรติ์ ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับประกาศเกียรติบัตร ครูดไีม่มีอบายมุข รุ่นท่ี 10        
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2564 
 -นางนวลนภา บรรพตาธิ และนางสุกานดา โคระรัตน ์ครูชํานาญการพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร “10,000 
คุรุชน คนคุณธรรม” โรงเรียนคุณธรรม โดย สพม.อบอจ. วันท่ี 16 เมษายน 2564 
 -นางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรม สรรค์สร้างคนด ีโดย สพม.อบอจ 
วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 -นางสาวดรรชน ีดอกดวง และนางนวลนภา บรรพตาธิ ได้รับเกียรติบัตรครูที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
จรรยาบรรณของวิชาชีพคร ู โดยการแบ่งป๎นเรื่องราวความประทับใจท่ีมีต่อครูดีผ่านภาพถ่าย หรือ คลิปวีดีโอ 
ตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครดูี .เพื่อเด็กดี  ประจําป ี  2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นาํทางชีวิต” 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ในระหว่าง วันท่ี 14  กรกฎาคม - 10 กันยายน 2563 
 

4) ผลงานดีเด่นของนักเรียน  
 

  -คณะนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมแสดงผลงานการดาํเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
ระดับประเทศ ประจําปี 2563 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันท่ี 14-18 สิงหาคม 2563 ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
  -คณะนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมแสดงผลงานการดําเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 28-30 มีนาคม 2564 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
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  -เด็กหญิงศิรินภา สายกนก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  
ครั้งท่ี 69 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2562 
 -นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสวนถาด สวนแห้ง ลักษณะสวนจิ๋ว 
ในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 -นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบป๎ญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี
การศึกษา 2563 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
 -นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 12 คน ผ่านการคัดเลือกการดําเนินโครงงานคณุธรรม 
ธรรมะ ibol “ป๎ญหาท่ีอยากแก้ ความดีท่ีอยากทํา” ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 ของสํานักงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 -นายวิทวัส วงศ์จอม และนางสาวเมธาพร แซ่ตั้ง ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในการแข่งขันตอบ
ป๎ญหาประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และอุบลราชธานีกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 ประจําปี 2563 ณ วันท่ี 4 
พฤศจิกายน 2563 หน่วยงานมูลนิธิเจ้าคําผง จงัหวัดอุบลราชธานี 
 -นางสาวศศิธร เกตุวัตร์ ได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง  
รุ่นท่ี 24  ในวันท่ี  22-27 พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไฟน์  รีสอร์ท จังหวัดปทุมธาน ี
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โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือนโยบายในทุกระดับท่ีเก่ียวข้องกับด้านการศึกษาท้ังนี ้ เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติไปจนถึงระดับพื้นท่ีอย่างจรงิจัง มคีวามสอดคล้องเช่ือมโยงกัน เกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี ้
 
 

   
 

 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 1. มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

 1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา  
 1.3 มั่นคงในสถาบันกษัตริย ์ 
 1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
 2. มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม  
 2.1 รู้จักแยกแยะส่ิงท่ีผิด–ชอบ / ช่ัว–ดี  
 2.2 ปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีชอบ ส่ิงท่ีดีงาม  
 2.3 ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ส่ิงท่ีช่ัว  
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  
 3. มีงานท า – มีอาชีพ  
 3.1 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก และ
เยาวชน รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ  
 3.2 การฝึกฝนอมรมท้ังในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียน ท างานเป็น
และมีงานท าในท่ีสุด  
                     3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเล้ียงตนเอง และครอบครัว  
        4. เป็นพลเมืองท่ีด ี 
           4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหนา้ท่ีของทุกคน  

       4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน    
                                      ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าท่ี                 
                                      เป็นพลเมืองด ี 

                       4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าเพื่อ 
                    บ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ 
                ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วย ความมีน้ าใจ  
               และความเอ้ืออาทร  

1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 
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1. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

  การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการ
หนึ่ง จะทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ท้ัง
ข้ อ มู ล เ บื้ อ ง ต้ น จ า ก เ อ ก ส า ร  แ ผ น ท่ี ส อ บ 
ถามจากเจ้ าหน้าท่ี  นักวิชาการ และราษฎรในพื้น ท่ี 
ให้ได้รายละเอียดท่ีถูกต้อง เพื่อท่ีจะพระราชทานความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตามความต้องการของ
ประชาชน 
 2. ระเบิดจากข้างใน 
  พระองค์ทรงมุ่งเน้น เรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัส
ว่า “ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้
คนในชุมชนท่ีเราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพที่จะรับการพัฒนา
เสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนก มิใช่กาน าความ
เจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้าน 
ท่ียังไม่ทันได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหา ทรงมองปัญหา       ในภาพรวมก่อน
เสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีคนมักจะมองข้าม 
 4. ท าตามล าดับขั้น 
  ในการทรงงานพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีสุดของประชาชนก่อน ได้แก่สาธารณสุข

เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงแล้วก็จะสามารถท าประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป จึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน และส่ิงจ าเป็นส าหรับประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ า เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ต่อประชาชนโดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีท่ีเรียบ

ง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัตไิด้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 5. ภูมิสังคม 
  การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอของผู้คน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน 
 
 

2 
  23 หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
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 6. องค์รวม 
 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร ในการท่ีจะพระราชทานพระราชด าริเก่ียวกับโครงการ
หนึ่ งนั้น  จะมองเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่า ง เช่ือมโยง ดั งเ ช่น กรณีของ “ทฤษฎีใหม่ ”  
ท่ีพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแนวทางหนึ่งท่ีพระองค์ทรงมองอย่างองค์รวม 
ตั้งแต่การถือครองท่ีดินโดยเฉล่ียของประชาชนคนไทย ประมาณ  10 - 15 ไร่ การบริหารจัดการท่ีดินและแหล่งน้ า  
อันเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญในการประกอบอาชีพ เมื่อมีน้ าในการท าเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้น และหากมี
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เกษตร จะต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาด รวมถึงการรวมกลุ่ม  รวมพลังชุมชนให้มี 
ความเข้มแข็ง เพื่อพร้อมท่ีจะออกสู่การเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจร นั่นคือทฤษฎีใหม่ข้ันท่ี 1 , 2 
และ 3 
 7. ไม่ติดต ารา 
  การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีลักษณะของการ 
พัฒนา ท่ีอนุ โลมและรอมชอม กับสภาพธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน  
คือ “ไม่ติดต ารา” ไม่ผูกมัดกับวิชาการแลเทคโนโลยี 
ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีแท้จริงของคน
ไทย 
 8. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
 ในเรื่องของความประหยัดนี้ ประชาชนชาวไทยทราบกันดีว่าเรื่องส่วนพระองค์ก็ทรงประหยัด 
มากดังท่ีเราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นัน้ทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่
เป็นเวลานาน ขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่าย 
และประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ มาแก้ไข

ปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีท่ีไม่ยุ่งยากนัก 

 9. ท าให้ง่าย 
  ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้การคิดค้น 
ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงานการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริด าเนินไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และท่ีส าคัญอย่างยิ่ง คือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม .ตลอดจนสภาพทาง
สังคมของชุมชนนั้น ๆ ทรงโปรดท่ีจะท าส่ิงยากให้กลายเป็นง่าย ท าส่ิงท่ีสลับซับซ้อนให้เข้าใจง่ายอันเป็นการ
แก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง 
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 10. การมีส่วนร่วม 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักประชาธิปไตย จึงทรงน า “ประชาพจิารณ”์ มาใช้ 
ในการบริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะต้องค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชน หรือความต้องการของสาธารณชน 
 11. ประโยชน์ส่วนรวม 
  การปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และการพระราชทานพระราชด าริในการพัฒนาและช่วยเหลือ
พสกนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 12. บริการรวมท่ีจุดเดียว 
  การบริการรวมท่ีจุดเดียวเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก       
 ในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
เป็นต้นแบบในการบริการรวมท่ีจุดเดียว เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนท่ีจะมาขอใช้บริการจะประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย โดยจะมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมด าเนินการและให้บริการประชาชน ณ ท่ีแห่งเดียว 

13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
  ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้
ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองอย่างละเอียดถึงปัญหา
ธรรมชาติ หากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ จะต้องใช้ธรรมชาติ
เข้าช่วยเหลือ อาทิ การแก้ไขปัญหาปุาเส่ือมโทรม ได้
พระราชทานพระราชด าริ การปลูกปุา โดยไม่ต้องปลูก ปล่อย
ให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูธรรมชาติหรือแม้กระท่ัง การปลูก
ปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล 
และไม้ฟืน นอกจากได้ประโยชน์ตามช่ือของไม้แล้ว ยังช่วย
รักษาความชุ่มช้ืนให้แก่พื้นดินด้วย เห็นได้ว่าทรงเข้าใจ
ธรรมชาติและมนุษย์อย่างเก้ือกูลกันท าให้คนอยู่ร่วมกับปุาได้
อย่างยั่งยืน 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
  ทรงน าความจรงิ ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น

หลักการ แนวปฏิบัติท่ีส าคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาวะท่ีไม่ปกติ เข้าสู่ระบบท่ีเป็นปกติ 

เช่น การน าน้ าดี ขับไล่น้ าเสีย หรือเจือจางน้ าเสียให้กลับเป็นน้ าด ีตามจังหวัดการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ า 

การบ าบัดน้ าเนา่เสียโดยใช้ผักตบชวาซ่ึงมีตามธรรมชาติ ให้ดดูซึมส่ิงสกปรกปนเป้ือนในน้ า  
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15. ปลูกป่าในใจคน 
 เป็นการปลูกปุาลงบนแผ่นดินด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ท าให้ต้องมีการบริโภคและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเอง และสร้างความเสียหายให้แก่ส่ิงแวดล้อมปัญหา
ความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้น ในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตส านึกใน
การรักผืนปุาให้แก่คนเสียก่อน 
 16. ขาดทุนคือก าไร 

การเสียคือการได้ หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ “การให้”และ“การเสียสละ”   เป็น

การกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือ ความอยู่ดีมีสุขของราษฎร ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนได้ 

 17. การพ่ึงตนเอง 
 การพัฒนาตามแนวพระราชด าริในเบ้ืองต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ประชาชนมีความ
แข็งแรงพอท่ีจะด ารงชีวิตต่อไปได้ แล้วขั้นต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในท่ีสุด 

18. พออยู่พอกิน การพัฒนาเพื่อให้พสกนิกรทั้งหลายประสบความสุขสมบูรณ์ในชีวิตได้เริ่มจากการ
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ ยมประชาชน 
ทุกหมู่ เหล่าในทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้
ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรด้วย
พระองค์เอง จึงทรงสามารถเข้าพระราชหฤทัยใน
สภาพปัญหาได้อย่างลึกซ้ึง ว่ามีเหตุผลมากมาย ท่ี
ท าให้ราษฎรตกอยู่ในวงจรแห่งทุกข์เข็ญจากนั้นก็
ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้พสกนิกรมี
ค ว า ม  กิ น ดี อ ยู่ ดี  มี ชี วิ ต อ ยู่ ใ น 
ขั้นพออยู่ พอกินก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะท่ีก้าวหน้าต่อไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง   
  เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับครอบครัวระดับ

ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควร ต่อมามีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปล่ียนแปลง ท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่าง

ยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส านึก 

25 
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ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้มีความรู้ท่ีเหมาะสมด าเนนิชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มี

สติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กว้างขวางท้ังด้านวัตถุ สังคมส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 20. ความซ่ือสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 
  ผู้ท่ีมีความสุจริตและบริสุทธ์ิใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ท่ีมีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
  ท างานโดยค านึงถึงความสุขท่ีเกิดจากการได้ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน 
 22. ความเพียร 
  จากตัวอย่างบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก 
พระมหาชนกเพียรว่ายน้ าอยู่ 7 วัน 7 คืน แม้จะมองไม่เหน็ฝ่ังแต่
ยังคงว่ายต่อไป ไม่จมลง จนกลายเป็นอาหารของปลา และได้รับความ
ช่วยเหลือจนถึงฝ่ังไดใ้นท่ีสุด 
 23. รู้ รัก สามัคคี 
  รู้ : การที่เราจะลงมือท าส่ิงใดนั้น จะต้องรู้
เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยท้ังหมด และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา 
                    รัก : เมื่อเรารู้ครบด้วยกระบวนการแล้ว จะต้อง
เห็นคุณค่า เกิดศรัทธา เกิดความรักท่ีจะเข้าไปลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหานั้น ๆ 
                   สามัคคี : เมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องค านึงเสมอว่าเราท าคนเดียวไม่ได้ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน 
สามัคคีกันเป็นหมู่คณะ จงึจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วย 
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

      นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจบุัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศ 

อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า 

แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ ก าหนดให้หน่วยงานรัฐ 

ทุกหน่วยมีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายทีก าหนดไว้ใน                 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 การพัฒนาประเทศในช่วงเวลา 

ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสรา้งสมดุลระหว่างการพัฒนา 

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซ่ึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

 

   

 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลัก 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)  

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12  

การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

และนโยบายรัฐบาลท้ังในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21  

 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3     
    ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

4     นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

27 
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แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-

2565) รวมท้ังนโยบายและแผนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 

เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรดัการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับสังคม และ

ผลักดันให้การจัดการศึกษามคีุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้    

 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจ 

และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ดา้นการตา่งประเทศ ดา้นเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถ 

ลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมท้ังการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

ช่วย ท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/

โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง

กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และนานาชาติ เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 

 3. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู้

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

 4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งใหค้รอบคลุมถึงการจัด 

การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 5. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปล่ียน เปิดกว้าง ท่ีเป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Education Eco – System : TE2S) การศึกษาท่ีเข้าใจ 

Supply และตอบโจทย์ Demand”  

   5.1 ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

         5.2 ปรับเปล่ียน หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ปรับเปล่ียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา
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ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพือ่ให้ครู Up Skill และ  

Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนด ีคนเก่ง และคนท่ีมคีุณภาพ 

                   5.3 เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนท่ีมีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา

การศึกษา ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : 

DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนท่ัวประเทศ 

 

 
 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

    1.1.1 จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมท้ัง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

แห่งชาต ิ

    1.1.2 ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตาม

ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นท่ี 

    1.1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์

จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจดัการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง

ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

    1.1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต

และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 

  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    1.2.1 จัดการเรียนรูต้ลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 

    1.2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY  

5     จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล            

   1.2.3 พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

และ มีเหตุผลเป็นขั้นตอน     

   1.2.4 พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 

Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเช่ียวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันน าของประเทศ

จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

   1.2.5 พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี

ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดจิิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

   2.1 เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนษุย ์

   2.2 ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นท่ี

ท่ีใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมท้ังมีทักษะการ

ส่ือสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.3 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด   

  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความ

เป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังใน

ปัจจุบันและอนาคต 

   3.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมคีุณภาพ และจัดการเรียน

การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Data Analysis) และทักษะการส่ือสารภาษาตา่งประเทศ 
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  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   4.1 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

   4.2 ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   4.3 ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพืน้ท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 . 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
   5.1 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ดา้นส่ิงแวดล้อม 
   5.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   6.1 ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานท่ีมี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   6.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   6.3 สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ 
   6.6 สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.7 จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.8 ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   7. พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ท่ีจ าเป็น เพื่อท าหน้าท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : 
HCEC)  
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  8. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย  
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)    
  9. ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
  10. จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานท่ีจ าเป็น” 
 
  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

6        นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 

25 

http://www.deep.go.th/
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 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ท่ี
หลากหลายมีเปูาหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเป็นพลเมืองท่ีรู้สิทธิและหน้าท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่นมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 

  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ี

ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

 2. ด้านโอกาส 

  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

  2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม

ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปูองกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะใน

การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านโอกาส 

  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนด ีมีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณติศาสตร ์การคดิขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริม

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญัญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ. 

  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจดัการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ด ีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 

  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ี

สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 

  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา

ท่ีตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ 

  4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีความสอดคล้องกันในแผนบูรณาการ ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของชาต ิประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานตา่ง
ด้าว และการค้ามนุษย์ การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพื้นท่ี
ระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา 
และนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย และนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ท่ี 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตหสากรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น 
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  
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        กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 8.1 กลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 2564 
  กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาต ิ

  กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานและ 

     ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

8.2 กลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ประจ าปี 2564 

  กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาต ิ

  กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานและ 

     ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

8      



                       แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

  
 

48 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563  

 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

        1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

             1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

             2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 

             3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

             4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

             5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

             6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

         1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

              1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

              2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

              3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

              4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

            2.1  มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

            2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

            2.3  ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ

ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

9     
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             2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

             2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

             2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

             3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

             3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

             3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

             3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 6 ยุทธศาสตร์ ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ความมั่นคง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของชาต ิประเด็นการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการปัญหาแรงงานตา่ง
ด้าว และการค้ามนุษย์ การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาพื้นท่ี
ระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมท้ังงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา 
และนวัตกรรม การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
ชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล การพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ การ
ขับเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การวิจัย และนวัตกรรม และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ท่ี 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  
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ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ และการพัฒนา และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ท่ี 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การพัฒนาเมืองอุตหสากรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ
ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงฯกระทรวงฯ ท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น 
การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  

 

กลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ประจ าปี 2564 

  กลยุทธ์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาต ิ

  กลยุทธ์ท่ี 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคณุภาพ มีมาตรฐานและ 

     ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาองค์กร  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกของโรงเรียนนปทุมพิทยาคม 
 โรงเรียนปทุมพิทยาคมได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานภาพของ โรงเรียนโดยการระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในโรงเรียนปทุมพิทยาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเก่ียวข้องกับการศึกษา โดยการน านโยบายสู่
การปฏิบัติและสอดคล้องกับภาระงาน ท้ังในระดับประเทศและเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบกับการวิเคราะห์จากข้อมูลผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการ ซ่ึงสะท้อนสถานภาพของการขับเคล่ือนงานใน
ปีงบประมาณต่อไปของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุม และชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาการท างานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและตอบตัวช้ีวัดได้ สรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้  
 

1. สรุปประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โรงเรียนปทุมพิทยาคม (SWOT Analysis) 
 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหารรู้   จุดแข็ง 
จุดอ่อน สภาพภายในของโรงเรียน โอกาส และอุปสรรคของสภาพภายนอก ซ่ึงจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้
เดินทางมาถูกทิศทางและไม่หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจ
ได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิพอยู่ มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โรงเรียนปทุมพิทยาคม มีดังนี้ 

วิเคราะห์บริบทโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
(SWOT) สภาพภายนอก 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  
1. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน

และสังคม 
2. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้าน

การปฏิรูปการศึกษา 
3. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
4. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ใน

ท้องถิ่น 
5. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  เอ้ืออ านวย

ต่อการเรียนการสอน 
6. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนเมืองท าให้การเดินทางมา

ค่อนข้างสะดวก 
7. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีท่ีชักจูงนกัเรียนให้น าไปใช้ในทางท่ีไม่
เหมาะสม 

2. นักเรียนไม่ไดอ้ยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร 

3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

4. มีส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่ือย่ัวยุเช่น ร้านเกมส์ การใช้
โทรศัพท์มือถือ ท าให้นกัเรียนมีความเส่ียงในการ             
ด ารงชีวิตท่ีด ี

5. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบตอ่ผลการเรียนของ
นักเรียน 
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โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค  (Threats) 
8. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเช่ือมั่นใน

ครูผู้สอน 
9. มีแหล่งสืบค้นข้อมูล  แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีหลากหลายท้ังสถาบันการศึกษา และ
องค์กรเอกชนท่ีอยู่ใกล้โรงเรียน 

10. การให้บริการส่ือเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียน
สะดวกสบาย 

11. โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
12. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการด ารงชีวิต อย่าง

พอเพียง 
13. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล 

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
14. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  

อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมีความต้องการ
บริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และ
สามารถแสวงหาความรู้ไดด้้วยตนเอง 

15. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการรับจ้างใน
ภาคเกษตรกรรม 

16. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
17. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน 

ต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์
ในด้านต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึกษา ส่งผลท าให้การศึกษาของโรงเรียน
พัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

18. พระราชบัญญัติการศึกษาเอ้ือต่อการเรียนการ
สอน 

19. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบงัคับ 
20. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
21. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการดา้น

เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 

6. นักเรียนบางส่วนน าส่ือเทคโนโลยีไปใช้ในทางท่ีผิด 
7. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการดา้น

เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
8. ขาดแหล่งบริการด้านเทคโนโลยีในชุมชนท่ีเอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 
9. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่า

เทียม มีผลกระทบต่อ การให้การสนับสนุน
การศึกษา 

10. ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ คา่น้ ามัน ท า
ให้การเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับ – ส่ง
นักเรียนค่อนข้างแพง 

11. พ่อ – แม่ ผู้ปกครองไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด 
เพื่อหารายได้ท าใหไ้ม่มีเวลาในการดูแลบุตร
หลาน 

12. นโยบายของรัฐท่ีเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปล่ียนตามรฐับาลจึงขาด
ความต่อเนื่องในการพัฒนา 

13. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 

14. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการทาง
เทคโนโลยีท่ีชักจูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางท่ีไม่
เหมาะสม 

15. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาด
การดูแลบุตร 

16. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียนชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้าน
เทคโนโลยี  เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 

17. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการดา้น
เทคโนโลยี เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต เกมส์ 
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วิเคราะห์บริบทโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
(SWOT) สภาพภายใน 

 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ท า

ให้ การท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย เป็น
ผลดีต่อการจัดการศึกษา 

4. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการ
พัฒนาโรงเรียน 

5. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานท่ีมากท้ังของ
โรงเรียน ท าให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูลดลง 

6. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือ
แก่การเรียนรู้ 

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  
สุขภาพและอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

8. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระ
เพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของ
ผู้เรียน 

9. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะใน
โรงเรียน 

10. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตย
และ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได ้

11. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีคณุภาพ 

1. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไป  เป็นผลให้เวลา
ในการเตรียมการสอนน้อย 
2. ขาดการนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
3. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
4. นักเรียนบางส่วนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายน้อย 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในบางวิชายังไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ 
6. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาไม่
เพียงพอ 
7. นักเรียนไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน เพราะ ส่วนมาก
บิดา – มารดา ไปท างานต่างถิ่น 
8. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 
9. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว 
10. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
โรงเรียน 
11. การด าเนินการดา้นงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงิน
ส่วนตัวส ารองจ่ายในการด าเนินการ 
12. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาดบุคลากรที่
มีความสามารถเฉพาะทาง 
13. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความ
ต้องการ ท าให้ ไม่สามารถจดักระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้งาน
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ 
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ตารางสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 
 

1.  ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ ภายใน (2S4M) 

  ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.06 

2. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) 0.08 

3.  ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.12 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic = P) 0.08 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.34 

ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน 

รายการปัจจัย ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง 

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure =S1 ) 0.06 

2.   ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products  = S2 ) -0.06 

3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.03 

4.  ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M2) 0.03 

5.  ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 ) -0.01 

6.  ด้านการบริหารจดัการ ( Mannagement  = M4 ) 0.01 

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  0.07 
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แผนภาพแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนปทุมพิทยาคม  

บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 
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      2. ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ

จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขตอุบลราชธานี อ านาจเจริญ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ

ค่านิยมหลัก สมรรถนะของโรงเรียน ดังนี ้

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 
 

 จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  พัฒนา 
ส่งเสริมความรู้สามารถทางเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา             
สู่มาตรฐานสากล และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 

 พันธกิจของโรงเรียน (Mission)  
 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 2. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอ านาจ  เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สถานศึกษา และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยน ากระบวนการวิจัยวาแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ส่งเสริม  สร้างความเข้มแข็งในการจดัการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
 3. บริหาร  จัดการ  ให้มีห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้  กิจกรรม  กระบวนการ  บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 4.  พัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Goal) 
 

 เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานอย่างมคีุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามมาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ พร้อมด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ค่านิยมของโรงเรียน      

 

“ PATUM – I T ”  

 
P – Participation  การมีส่วนร่วม           A – Achievement  ความส าเร็จ      
T – Teamwork  การท างานเป็นทีม      U – Unity  ความเป็นหน่ึงเดียว 

M – Management  การบริหารจัดการ    I – Integration  การบูรณาการ          
T – Tecnology  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 

สมรรถนะของโรงเรียน 
 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Caring & Developing Others) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มี
ศักยภาพและความสามารถมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ท างานเป็นทีม โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนถึงความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
          2. การสืบเสาะหาข้อมูลโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information Seeking) ท่ีมีความ
ทันสมัย ซ่ึงโรงเรียนใช้ในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีห้องศูนย์ประจ ากลุ่มสาระและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

3. การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) โรงเรียนมีการจัดท าโครงการประกันผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในแต่ละด้านตามความสามารถของผู้เรียน 

         5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) ครู บุคลากรและนักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแขง่ขันต่าง ๆ 
 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีเป็น
เอกภาพ  ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
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 2.  สร้างความสามารถในการแข่งขัน  ศึกษา  วิจัยบริบทของชุมชนและความต้องการ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบท ความต้องการ  ของสังคม และนโยบายการศึกษาชาติ 
 3.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มคีวามรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
ภาษาอังกฤษ  มาใช้ในการจัดและพัฒนาคณุภาพการสอนและงานในหน้าท่ี 
 4.  สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา  ส่งเสริม  พัฒนาและสร้างโอกาสทางการเข้าถึง
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  สังคม  และนโยบายการศึกษาชาต ิ
 5.  สร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   
 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร  จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคณุภาพบนหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายองค์กร  ภาครัฐ  
เอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

นโยการพัฒนาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

 นโยบายท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาระบบการดูแลด้านความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การมีสุภาวะท่ีดี ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากภัยทุกรูปแบบ และสามารถปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

นโยบายท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง การแข่งขัน  พัฒนา  เสริมสร้างศักยภาพ   
การเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  และพัฒนาความเป็นสากล ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา   
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา 
  นโยบายท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัล   
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และปฏิบัติหน้าท่ีสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  วิจัยและน าผลวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความรู้คณิตศาสตร ์นวัตกรรมวิทยาศาตร์และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ น ามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตร  
กับส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายท่ี 4  จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่คุณภาพและ                     
ประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

1. เสริมสร้างความมั่นคง  และจัดการให้บริการการศึกษาภายใต้การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
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  2. พัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การแข่งขันทางการศึกษา และพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  โดยส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคม และชาติ 
  3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย  ศึกษา  วิจัย  น า
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ  พัฒนาคุณภาพการเรียน 
  4. จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต  ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
  5. สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  6. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
มุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
   เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 

 1. จัดให้บริการการศึกษาภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 5 ประการ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเข้าถึงและแข่งขันทางการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
สอดคล้องกับศักยภาพและเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาสูงขึ้น 
 3. บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย  มคีวามรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
ภาษาอังกฤษ  พัฒนาคณุภาพผู้เรียน  โดยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ และผลการทดสอบการศึกษา
แห่งชาติให้สูงขึ้น 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยบคุลากรทางการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน  โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพยีง  
และโครงการตามนโยบาย ส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและ
ความรุนแรง  สามารถด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

6.  สถานศึกษาบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายองค์กร  ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564       
 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

               1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

                    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

                    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

                    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

                    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

                    5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

                    6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

               1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

                    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

                    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

                    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

                    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

                  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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                  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

                  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

                  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

                  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                   3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได ้

                   3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

                   3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

                   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

           3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  
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บทที่ 4 

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ระยะ 4 ปี (2563 – 2566)  
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โรงเรียนปทุมพิทยาคม ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขตอุบลราชธานี อ านาจเจริญ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
ค่านิยมหลัก สมรรถนะของโรงเรียน ดังนี ้
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision) 
 
 จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  พัฒนา 
ส่งเสริมความรู้สามารถทางเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา             
สู่มาตรฐานสากล และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 
 พันธกิจของโรงเรียน (Mission)  
 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากลและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 2. จัดการศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลและการกระจายอ านาจ  เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สถานศึกษา และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยน ากระบวนการวิจัยวาแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ส่งเสริม  สร้างความเข้มแข็งในการจดัการศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
 3. บริหาร  จัดการ  ให้มีห้องเรียน  แหล่งเรียนรู้  กิจกรรม  กระบวนการ  บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 4.  พัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน (Goal) 
 

 เพื่อให้ผู้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานอย่างมคีุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามมาตรฐานการศึกษา และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ พร้อมด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ค่านิยมของโรงเรียน      

 
“ PATUM – I T ”  
 

P – Participation  การมีส่วนร่วม           A – Achievement  ความส าเร็จ      
T – Teamwork  การท างานเป็นทีม      U – Unity  ความเป็นหน่ึงเดียว 
M – Management  การบริหารจัดการ    I – Integration  การบูรณาการ          
T – Tecnology  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 
สมรรถนะของโรงเรียน 
 
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Caring & Developing Others) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มี

ศักยภาพและความสามารถมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ท างานเป็นทีม โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
และการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนถึงความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน และการใช้ภาษาต่างประเทศ 
          2. การสืบเสาะหาข้อมูลโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information Seeking) ท่ีมีความ
ทันสมัย ซ่ึงโรงเรียนใช้ในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีห้องศูนย์ประจ ากลุ่มสาระและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

3. การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

4. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) โรงเรียนมีการจัดท าโครงการประกันผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในแต่ละด้านตามความสามารถของผู้เรียน 

         5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) ครู บุคลากรและนักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแขง่ขันต่าง ๆ 
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ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพและการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีเป็น
เอกภาพ  ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
 2.  สร้างความสามารถในการแข่งขัน  ศึกษา  วิจัยบริบทของชุมชนและความต้องการ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบท ความต้องการ  ของสังคม และนโยบายการศึกษาชาติ 
 3.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มคีวามรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
ภาษาอังกฤษ  มาใช้ในการจัดและพัฒนาคณุภาพการสอนและงานในหน้าท่ี 
 4.  สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา  ส่งเสริม  พัฒนาและสร้างโอกาสทางการเข้าถึง
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน  สังคม  และนโยบายการศึกษาชาติ 
 5.  สร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้เรียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   
 6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร  จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคณุภาพบนหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายองค์กร  ภาครัฐ  
เอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

นโยบายการพัฒนาของโรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

 นโยบายท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาระบบการดูแลด้านความปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
การมีสุภาวะท่ีดี ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจากภัยทุกรูปแบบ และสามารถปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

นโยบายท่ี 2 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง การแข่งขัน  พัฒนา  เสริมสร้างศักยภาพ   
การเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  และพัฒนาความเป็นสากล ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา   
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา 
  นโยบายท่ี 3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัล   
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และปฏิบัติหน้าท่ีสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  วิจัยและน าผลวิจัยมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีความรูค้ณิตศาสตร ์นวัตกรรมวิทยาศาตร์และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ น ามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตร  
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กับส่ิงแวดล้อม 
  นโยบายท่ี 4  จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่คุณภาพและ                     
ประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์โรงเรียนปทุมพิทยาคม   
 

1. เสริมสร้างความมั่นคง  และจัดการให้บริการการศึกษาภายใต้การปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์ 
  2. พัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การแข่งขันทางการศึกษา และพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  โดยส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคม และชาติ 
  3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย  ศึกษา  วิจัย  น า
เทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ  พัฒนาคุณภาพการเรียน 
  4. จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต  ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
  5. สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมประชาคมอาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  6. สร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
มุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 
   เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 
 1. จัดให้บริการการศึกษาภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 5 ประการ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเข้าถึงและแข่งขันทางการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
สอดคล้องกับศักยภาพและเป้าหมายของการศึกษาแห่งชาติ  เพื่อให้ผู้เรียนจบหลักสูตรตามระยะเวลาสูงขึ้น 
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 3. บุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้หลากหลาย  มคีวามรู้และน าเทคโนโลยีดิจิทัล  
ภาษาอังกฤษ  พัฒนาคณุภาพผู้เรียน  โดยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ และผลการทดสอบการศึกษา
แห่งชาติให้สูงขึ้น 
 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยบคุลากรทางการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน  โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพยีง  
และโครงการตามนโยบาย ส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและ
ความรุนแรง  สามารถด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 

6.  สถานศึกษาบริหารจัดการเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ  และส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายองค์กร  ภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนจดัการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564       
 
มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังน้ี 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 



 

                       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

   
 

70 

 

      5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

       3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย 

  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  3.3 มีการบริหารจดัการชั้นเรียนเชิงบวก 

  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

  3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 
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 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  (STRATEGIC OBJECTIVES) 
    1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ( Key STRATEGIC OBJECTIVES  
           โรงเรียนได้พจิารณาวิสัยทัศน์ เป้าหมายเป็นตัวก าหนดวัตถุประสงคต์ามท่ีระบบไว้ใน 
แผนกลยุทธ์ 4 ปี  (2563-2566) ท าให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีก าหนด ได้ตอบสนองความท้าทาย 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสในการสร้างนวัตกรรมในการที่จะให้บริการทางการศึกษาแก่บุคคลภายใน
และภายนอก ท่ีเช่ือมโยงกับสมรรถนะหลัก ท าให้เกิดความสมดุล ท้ังในตัวผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาว  ดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง 1  แสดงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  โครงการ  เป้าประสงค์  และกรอบเวลา  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ เป้าประสงค์ 
กรอบ

ระยะเวลา 
กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาต ิ
1. พัฒนา
หลักสูตรให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ 
2. โครงการวัดผล 
3. โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. โครงการแนะแนว 
6. โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 
7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
8. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
9. โครงการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
11. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  (ไดร้ับจัดสรรงบ
จาก สพฐ. งบเงินอุดหนุนรายการคา่ใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
12. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
15. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 
16. โครงการโรงเรียนสุจริต 

หลักสูตรและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
เสริมสร้างความ
มั่นคง มีการ
บริการ
การศึกษา
ภายใต้การ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
โดยมี
พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

ปี 2563-2566 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ เป้าประสงค์ 
กรอบ

ระยะเวลา 
กลยุทธ์ท่ี 2  สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1. พัฒนาและ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึง
การศึกษา การ
แข่งขันทาง
การศึกษา 
2. พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

1. โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรม
ทางวิชาการ 
2. โครงการวัดผล 
3. โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. โครงการแนะแนว 
6. โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 
7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
8. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
9. โครงการพัฒนาทักษะทางกีฬา 

นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
 
นักเรียนมี
คุณลักษณะของ
ผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 

ปี 2563-2566 

 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ เป้าประสงค์ 
กรอบ

ระยะเวลา 
กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มี
ความสามารถ มี
ความเช่ียวชาญใน
การใช้ส่ือ  
นวัตกรรม 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานพัฒนาวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
4. โครงการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
5. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู ้
6. โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถจัด
การศึกษาได้
หลากหลาย มี
ความรู้และน า
เทคโนโลยี
ดิจิตอล 
ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ปี 2563-2566 
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วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ เป้าประสงค์ 
กรอบ

ระยะเวลา 
กลยุทธ์ท่ี 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ าทางการศกึษา 
1. จัดการศึกษา
เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต ลดความ
เหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษา ส่งเสริม
การวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนา
คุณภาพภาพ
การศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. โครงการเยี่ยมบ้าน 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 
4. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
6. โครงการวิถีพุทธแบบพอเพียง 
7. โครงการเดินทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม 
8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 
11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
12. โครงการโรงเรียนสุจริต 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน า
ผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา สู่
มาตรฐานสากล 

ปี 2563-2566 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ เป้าประสงค์ 
กรอบ

ระยะเวลา 
กลยุทธ์ท่ี 5  จดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
1. น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจัด
การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ผู้เรียนท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 
 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพิเศษโรงเรียนสีขาว     
3.โครงการพิเศษ To be number one 
4. โครงการพิเศษค่านิยม 12 ประการ   
5. โครงการ พิเศษโรงเรียนมาตรฐานต้านส่ิงเสพติด   
6. โครงการพิเศษโรงเรียนวิถีพุทธ    
7. โครงการพิเศษโรงเรียนส่งเสริมคณุธรรม    
8. โครงการสวนพฤษศาสตร ์
 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ท่ีใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเป็น
มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม สู่
สังคมสม
ประชาคม
อาเซียนและได้
มาตรฐานสากล 

ปี 2563-2566 



 

                       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

   
 

74 

 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ เป้าประสงค์ 
กรอบ

ระยะเวลา 
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาระบบ
บริหารการจัด
การศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานพัฒนาวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
4. โครงการจัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย  
5. โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอยและพาหนะส าหรับครูและ
นักเรียน  
6. โครงการการบริหารงานการเงินและพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
7. โครงการเบิกค่าเบ้ียเล้ียง ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา   
8. โครงการพัฒนางานพัสดุประจ าปงีบประมาณ 2563-
2564 
9. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  (ได้รับจดัสรร
งบจาก สพฐ. งบเงินอุดหนุนรายการคา่ใช้จา่ยในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
10. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
11. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
12. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
14. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 

มีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ปี 2563-2566 

2. การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRAGEIC OBJECTIVES Considerations) 
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2563-2566 ตามแผนภาพแสดงการเช่ือมโยงการบริหาร

จัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการศึกษา การบริหารความเส่ียง กับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการน า
ปัจจัยเส่ียงของโรงเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ ตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 2 มีการรวบรวม
ข้อมูล และขั้นตอนท่ี 3 โรงเรียนมีการน าข้อมูลท่ีส าคัญๆ เช่น ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท่ีส าคัญ เพื่อมาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ก าหนดการ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)  
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จากกระบวนการจัดท าแผนฯ ซ่ึงสามารถระบุจดุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 6 ข้อ รวมถึงผลการวิเคราะห์ 
SWOT พบว่าโอกาสท่ีส าคัญของโรงเรียน มี 4 ประเด็น เช่น สถานศึกษามคีณะ กรรมการสถานศึกษาท่ี
เข้มแข็ง ให้ความสนใจพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเข้มแข้ง เครือข่ายมีประสิทธิภาพ
โอกาสและความท้าทาย ดังกล่าว มีผลกระทบต่อโรงเรียน ท้ังในระยะส้ันและระยะยาวในแต่ละประเด็นอย่าง
ชัดเจน รวมถึงการตรวจทานความสมดุล ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับโอกาสความท้าทาย มีความสมดุล
และครอบคลุม ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 2  แสดงความสมดุล ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับโอกาสและความท้าทาย 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โอกาสและความท้าทาย 

1. การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค ์
 

2. สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

1. พัฒนาและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา การแข่งขันทาง
การศึกษา 
2. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ  
2. นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนใน 
ศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความสามารถ มีความ
เช่ียวชาญในการใช้ส่ือ  
นวัตกรรม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพและมีรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 

4. สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต ลดความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพภาพการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สู่มาตรฐานสากล 
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5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุภาพ
ชีวิตผู้เรียนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สู่
สังคมสมประชาคมอาเซียนและได้
มาตรฐานสากล 

6. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาตาม 

1. พัฒนาระบบบริหารการจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 กลุ่มบริหารงาน และงานท่ีเก่ียวข้องทุกงาน ได้ด าเนนิการตามข้ันตอน กระบวนการ  
จัดท าแผนกลยุทธ์ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงสามารถก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ท่ีสัมพันธ์กับโอกาส
และความท้าทาย โดยจัดให้มีการะดมสมอง จากคณะครู ผู้บริหาร ท้ังหมดของโรงเรียน และมีผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอก เพื่อร่วมกันพิจารณา กล่ันกรองตามความเหมาะสม รวมท้ังได้เสนอผ่านคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน จึงท าให้มัน่ใจว่า วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 8 ข้อ กลยุทธ์ท้ัง 6 กลยุทธ์  มีความสอดคล้องสมดุลดัง
ตารางท่ี 2 โรงเรียนได้ก าหนดสร้างความมั่นใจท่ีจะให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ได้ตอบสนองต่อกลยุทธ์  
เป้าประสงค์ โดยด าเนินการดังต่อไปนี ้
            โรงเรียนก าหนดสมรรถนะหลักของโรงเรียน ได้แก่ 1) การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่สากล  2) บุคลากรมุ่งพัฒนางาน พัฒนาผู้เรียน ประสานเครือข่าย สร้าง
ความร่วมมือทางการศึกษา ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดกับผู้เรียน  และความสามารถในการท างานเป็น
ทีม  มีเป้าหมายและค่านิยมร่วมกัน  จึงท าให้ผู้เรียนมคีุณภาพตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ซ่ึงมีกลยุทธ์ท่ี
ส าคัญเพื่อเอาชนะความท้าทายส าหรับผู้เรียน  ได้แก่  การจัดโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน การจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การ
จัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง  สร้าง
ความอบอุ่น และปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน  ครู และบุคลากร  ส าหรับบุคลากรมีการสร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง และ
สร้างผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  มีบรรยากาศท างานแบบกัลยาณมิตร สมัครสมานสามัคคี
กันบนพื้นฐานการท างานแบบสามัคค ีวิพากย์ และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  
มีการสร้างขวัญ ก าลังใจ และสวัสดิการในการปฏิบัติงานเป็นอย่างด ี  มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร
ของโรงเรียนให้ตรงกับความรู้  ความสามารถ และมีความชัดเจนในภาระงานพร้อมท้ังสร้างความตระหนักให้
เห็นความส าคัญของภาระงาน และความเข้าใจในการด าเนินงาน 
 ส าหรับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนได้แก่ บุคลากรมีความรู้  ความสามารถและเช่ียวชาญ 
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ในการจัดการเรียนการสอน  มีหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  มีส่ือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีดี   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
เป็นประชาธิปไตยและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประสบการณ์ในการท างาน  
และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีเน้นผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนเป็นส าคัญ ชุมชนเข้มแข็งและมีความพร้อม 
 ในการวางแผนการท างานเพื่อก าหนดสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบกล
ยุทธ์นั้น  โรงเรียนได้วางกรอบระยะเวลาในการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาวมีการตรวจสอบ  ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล  การด าเนินงานตามโครงการทุกงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไป
ตามก าหนดเวลาท่ีได้วางไว้หรือไม่   พร้อมท้ังมีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เป็นระยะๆ
เพื่อสรุปผลและหาข้อค้นพบ  ปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการท างานและน าผลการประเมินมาใช้เพื่อพฒันางาน
ต่อไป  
 โรงเรียนได้ท าการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จดุแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของโรงเรียนเพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน  โดยใช้ตัวแทนของผู้เรียน  ผู้แทนผู้ปกครอง และตัวแทน
ชุมชนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตาม
ความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยพัฒนาปรับปรุง
ระบบการจัดการ  และจัดซ้ือหนังสือไว้ในห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าพร้อมท้ังจัดหา
ระบบ ICT เพื่อการศึกษาค้นคว้า  มีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยครูและใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป   
 ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นของโรงเรียน  ได้แก่  การที่
โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน  มีการท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง  
ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรเป็นอย่างดียิ่ง  ผู้บริหารบริหารงานจัดการ
โรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good  Govermace)  และมีบรรยากาศในการท างานแบบกัลยาณมิตร   
ให้เกียรติซ่ึงกันและกัน  ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแก้ปัญหา มีการแบ่งงานในหนา้ท่ีตามความรู้ 
ความสามารถ  และตามวิชาเอก  พร้อมท้ังมีการติดตามผล  ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

     กลยุทธ์ท่ี 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาต ิ
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. หลักสูตรและ
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้มี
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
เสริมสร้างความ
มั่นคง มีการ
บริการการศึกษา
ภายใต้การ
ปกครองใน

1. โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและ
ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
2. โครงการวัดผล 
3. โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียน 
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
5. โครงการแนะแนว 
6. โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 
7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
8. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
9. โครงการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
11. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้
 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

87 90 92 95 
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ระบอบ
ประชาธิปไตยโดย
มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 
 

(ได้รับจดัสรรงบจาก สพฐ. งบเงินอุดหนุน
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
12. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
13. โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียน 
14. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
15. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste 
school) 
16. โครงการโรงเรียนสุจริต 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กลยุทธ์ท่ี 2   จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

1. นักเรียนได้รับ
การส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ  
 
2. นักเรียนมี
คุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
และส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ 
2. โครงการวัดผลประเมินผล 
3. โครงการการจัดกิจกรรมห้องสมุด
โรงเรียน 
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์
5. โครงการแนะแนว 
6. โครงการเรียนรู้โดยวิทยากรภายนอก 
7. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 
8. โครงการห้องเรียนพิเศษ 

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้เรียนในหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู ้
 
ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

87 90 92 95 บริหาร 
งานวิชาการ 
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กลยุทธ์ท่ี 3   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความสามารถ มี
ความเช่ียวชาญในการ
ใช้ส่ือ นวัตกรรม 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการน า
ส่ือและนวัตกรรมมาใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู้สู่
ครูมืออาชีพ 
และมีรูปแบบการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
และสามารถจัด
การศึกษาได้
หลากหลาย มี
ความรู้และน า
เทคโนโลยีดิจิตอล 
ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงการนิเทศภายใน 
2. โครงการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
3. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู ้
4. โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละของครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ใช้
นวัตกรรมและกระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาผู้เรียน 

92 95 97 100 บริหารงาน

วิชาการ 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
6. โครงการทัศนศึกษาดูงานพัฒนา
วิชาชีพ 
7. โครงการสร้างขวัญก าลังใจ 
8. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

92 95 97 100 บริหารงาน

บุคคลและ

งบประมาณ 

9. โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูและกีฬาสี
ภายในโรงเรียน 
10. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
11. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

92 95 97 100 บริหารงาน

ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ท่ี 4   สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. จัดการศึกษาเพื่อ
สร้างคุณภาพชีวิต ลด
ความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา ส่งเสริม
การวิจัยและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพภาพ
การศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน า
ผลการวิจัยไปใช้
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 

1. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
2. โครงการเยี่ยมบ้าน 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมภายใน
โรงเรียน 
4. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน 
5. โครงการสถานศึกษาสีขาว 
6. โครงการวิถีพุทธแบบพอเพียง 
7. โครงการเดินทางไกล/อยู่ค่ายพักแรม 
8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
10. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
waste school) 
11. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
12. โครงการโรงเรียนสุจริต 

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 
 
 
 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

92 95 97 100 บริหารกิจการ

นักเรียน 

บริหารงาน

ท่ัวไป 
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กลยุทธ์ท่ี 5   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย/ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

1. น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจัด
การศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผู้เรียนท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีใช้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม สู่
สังคมสม
ประชาคมอาเซียน
และได้
มาตรฐานสากล 

1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการพิเศษโรงเรียนสีขาว     
3.โครงการพิเศษ To be number one 
4. โครงการพิเศษค่านิยม 12 ประการ   
5. โครงการ พิเศษโรงเรียนมาตรฐาน
ต้านส่ิงเสพติด   
6. โครงการพิเศษโรงเรียนวิถีพุทธ    
7. โครงการพิเศษโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรม    
8. โครงการสวนพฤษศาสตร ์

ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการ 
 
 
 
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

92 95 97 100 บริหารกิจการ

นักเรียน 

บริหารงาน

ท่ัวไป 

 
บริหาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ท่ี 6   พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย/ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 

1. สร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการบริหาร
สถานศึกษาเชิง
คุณภาพบนหลักธรร
มาภิบาลเพื่อมุ่งสู่
คุณภาพ 
 
2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 
 

1. มีระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
2. โครงการทัศนศึกษาดูงานพัฒนา
วิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

92 95 97 100 บริหารงาน
บุคคล 

4. โครงการจัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย 
5. โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอยและ
พาหนะส าหรับครูและนักเรียน 
6. โครงการการบริหารงานการเงินและ
พัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 
7. โครงการเบิกค่าเบ้ียเล้ียงประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
8. โครงการพัฒนางานพัสดุประจ าปี
งบประมาณ 2563-2566 
9. โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ 92 95 97 100 บริหารงาน

งบประมาณ 
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เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 62 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 63-66 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

ปี  
66 

มาตรฐานท่ี  ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน       กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา การแข่งขันทางการศึกษา 
และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ โดยส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน พัฒนา
คุณภาพกระบวนการเรียนรู้  สร้า งขีด
ความสามารถในการแข่งขันท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของชุมชน สังคม และชาติ 
กลยุทธ์ท่ี 4 จัดการศึกษาเพื่อสร้ า ง
คุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล้ าทางการ
ศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่
มาตรฐานสากล 
 
 

 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และ
การคิดค านวณ 

85 87 90 92 95 91 

 ๒) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

85 87 90 92 95 91 

 ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 85 87 90 92 95 91 

 ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

85 87 90 92 95 91 

 5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85 87 90 92 95 91 

 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 85 87 90 92 95 91 

ค่าเป้าหมายตามคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2566 
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เป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์/มาตรฐาน

การศึกษา 
 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
ปี 62 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 63-66 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

ปี  
66 

 1.2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน       กลยุทธ์ที 1 เสริมสร้างความมั่นคง และ
จัดการให้บริการการศึกษาภายใต้การ
ปกครองในระบบประชาธิปไทยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจน
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ท่ี 5 สร้างความเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนอย่างมคีุณภาพ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมประชาคม
อาเซียนและโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

90 92 95 97 100 96 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 92 95 97 100 96 

 3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

85 87 90 92 95 91 

 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 92 95 97 100 96 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 
 
 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ปี 62 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 63-66 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

ปี  
66 

มาตรฐานท่ี  ๒  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

90 92 95 97 100 96 กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้หลากหลาย ศึกษา วิจัย 
น าเทคโนโลยีดิจิตัล ภาษาอังกฤษ 
พัฒนาคุณภาพการเรียน 
กลยุทธ์ท่ี 6 สร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการบริหารสถานศึกษา
เชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภิบาล
เพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 90 92 95 97 100 96 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

90 92 95 97 100 96 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

90 92 95 97 100 96 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

90 92 95 97 100 96 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

90 92 95 97 100 96 

 
 
 



 

                       แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

   
 

89 
 

 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/
มาตรฐานการศึกษา 

 
 

ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ปี 62 

ค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด 

 
 

ปี 63-66 

 
 

กลยุทธ์ ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
65 

ปี  
66 

มาตรฐานท่ี  ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

90 92 95 97 100 96 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาและสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา การแข่งขันทาง
การศึกษา และพัฒนาเสริมสร้ า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริม
ศักยภาพผู้ เรี ยน พัฒนาคุณภาพ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้  ส ร้ า ง ขี ด
ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ก า ร แข่ ง ขั น ท่ี
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคม 
และชาติ 

๓.๒  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

90 92 95 97 100 96 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 92 95 97 100 96 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 92 95 97 100 96 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

90 92 95 97 100 96 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานม ี5 ระดับ 
ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังคุณภาพ 
ร้อยละ 60.00-69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00-79.99 ระดับดี 
ร้อยละ 70.00-89-99 ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
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บทที่  5 

แผนการควบคุม  

ก ากับติดตาม  
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แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

การน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 1.  การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

  การน าแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ี

จะผลักดันการท างานของกลไกท่ีส าคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้  การด าเนินงาน

จะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  

รวมถึงวิธีและกระบวนการท างาน  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  

โครงงานนั้น  และพร้อมท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงาน

ของตน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความ

เป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เก่ียวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น   เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

โดยสังเขป  ดังนี้  

  1) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ าเสมอ 

  2) โรงเรี ยนจั ดท าแผนระยะกลางและจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ  และด าเนิ นการตามแผน ม ี

การก ากับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามท่ี

มุ่งหวังไว้  

  3)เร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงาน  เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาระส าคัญ

ของแผนให้ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้การน า

แผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  

  4)มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน

อัตราก าลัง  และขจัดความซ้ าซ้อนของงาน  

  5)วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เก่ียวข้อง  รวมท้ังลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  6)พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ

ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 

  7)พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  และการประเมินผล  ท่ีมุ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลส าเร็จการด าเนินงานท้ังในด้านปริมาณ  คุณภาพ

ระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 2.  การติดตามและประเมินผล  

  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จ าเป็นต้องมีการก ากับติดตาม  และ

ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดใน

เวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 

  1)มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่เป็นผู้น า  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะใน

การเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีส านึกในความเป็นไทย  รู้จักด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพท่ี

ดี  

  2)มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง

วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร

ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถด ารงไว้ซ่ึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

  3)มุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง

มาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 

    (1) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้าง

เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ใน 

ทุกหน่วยงาน  โดยจัดท าเกณฑ์ช้ีวัดความส าเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  

    (2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 

    (3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

    (4) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ด าเนินกรช้ากว่าท่ีก าหนด  และตรวจสอบคุณภาพ

อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ  
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ปฏิทินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

โรงเรียนปทุมพิทยาคม   

 

วัน  เดือน  ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจดัท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี  (ปงีบประมาณ) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ตดิตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี 1) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ตุลาคม -  จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 
(ปีงบประมาณ)  

-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ 

ธันวาคม -  นิเทศ  ตดิตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  2) 
-  น าเสนอผลงานดีเด่น  
-  จดัท ารายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  
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ภาคผนวก 

ระเบียบบริหารราชการ

โรงเรียนปทุมพิทยาคม 
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                                         ระเบียบโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการโรงเรียน  พุทธศักราช  2563 

---------------------------------------------- 

 เพื่อให้การบริหารราชการโรงเรียนปทุมพิทยาคม    ด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนตาม

แนวทางของโรงเรียนผู้น าการเปล่ียนแปลง  เพื่อรองรับการกระจายอ านาจและโรงเรียน   นิติบุคคล  ในกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พุทธศักราช  2545   และ(ฉบับท่ี  ๓)  พุทธศักราช  

2553  อย่างเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน  

สอดคล้องกับภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   

จึงก าหนดระเบียบบริหารราชการโรงเรียนขามแก่นนคร  พุทธศักราช  2556  ไว้ดังนี ้

 ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบบริหารราชการโรงเรียนปทุมพิทยาคม  พุทธศักราช  2563” 

 ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ  นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป  

 ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้ว  หรือ  

 ซ่ึงขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

 “โรงเรียน”  หมายถึง  โรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 “ผู้บริหารโรงเรียน”  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 

 “รองผู้อ านวยการโรงเรียน”  หมายถึง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม  ได้แก่  ข้าราชการครูท่ีด ารง

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  ตามท่ี  ก.ค.ศ.  ก าหนด  

 “ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม  ”  หมายถึง   ข้าราชการครูที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้นเพื่อท า

หน้าท่ีเป็นผู้ช่วยบริหารงานตามโครงการการบริหารงานโรงเรียน  

 “ฝ่ายบริหารโรงเรียน”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนปทุมพิทยาคม  ประกอบด้วย  

ผู้อ านวยการโรงเรียน,  รองผู้อ านวยการโรงเรียน,  ผู้ช่วยรองผุ้อ านวยการกลุ่มงาน, ตัวแทนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  

 “ข้าราชการครู”  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
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 “คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน

ขามแก่นนคร  ประกอบด้วย บุคคล  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา  38  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช  2546  และมาตรา  26  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช  2547  

  

 ข้อ  5. ให้มีหน่วยงานท่ีปรึกษาและสนับสนุนการบริหารโรงเรียน  3  หน่วยงาน  ดังนี้   

    5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน  ประกอบด้วย  บุคคลท่ัวไป  จ านวนตามท่ีฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเห็นสมควรเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียน  มีหน้าท่ี

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ  ในการบริหารโรงเรียน  

    5.2 ชมรม หรือ  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมพิทยาคม  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา  

และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของชมรมหรือสมาคม  

    5.3 ชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าปทุมพิทยาคม  มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน  ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของชมรม  หรือสมาคม  หรือมูลนิธิ 

  ข้อ  6.  ให้โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  

     ผู้อ านวยการโรงเรียน        เป็นประธานกรรมการ  

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนคนหนึ่ง   เป็นรองประธานกรรมการ  

     รองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มงานทุกคนเป็นกรรมการ  

     ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นกรรมการสองคน  

     เลขานุการโรงเรียน                    เป็นกรรมการและเลขานุการ  

     ผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียน            เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

  มีหน้าท่ี  เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในการก าหนดนโยบายการจดัการศึกษาของโรงเรียน  

ช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย   

การแก้ปัญหาด้านการบริหาร  การก าหนดแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการนิเทศ  ติดตามผล

การปฏิบัติงานของหน่วยงานตา่งๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียน ให้ด าเนนิไปด้วยความเรียบร้อยตามภารกิจ

และนโยบายของโรงเรียน  

  ข้อ  7. ให้มีโครงสร้างหน่วยงานหลักตามสายงานบริหารโรงเรียน  จ านวน  4  หน่วยงานหลัก  เรียกว่า  

“กลุ่ม”  โดยให้รองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผุ้อ านวยการท่ีโรงเรียนมอบหมาย  ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารงาน

กลุ่ม  โดยเรียกช่ือต าแหน่งตามด้วยช่ือกลุ่มนั้นๆ  มีหน้าท่ีบริหารงานกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้ด าเนนิไปด้วย
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ความเรียบร้อยตามภารกิจท่ีก าหนดตามระเบียบของทางราชการ  และตามนโยบายของโรงเรียน  โดยให้

แต่งตั้งข้าราชการครูขึ้นท าหนา้ท่ีผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงาน  เพื่อช่วยเหลือผู้อ านวยการกลุ่มในการบริหารงาน

กลุ่มนั้นๆ  ขึ้นอย่างน้อยกลุ่มละ  1  คน  แต่ละกลุ่มก าหนดให้มีหน่วยงานรอง  หน่วยงานรองเรียกว่า  งาน  ให้

แต่งตั้งข้าราชการครูขึ้นท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าหน่วยงานรองละ  1  คน   

มีหน้าท่ีวางแผน  ด าเนินงาน  ประเมินผล  และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามพรรณนางานของหนว่ยงานรอง

นั้นๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หน่วยงานรองเหล่านี้ก าหนดแบ่งหน่วยงานย่อยต่อไปตามความเหมาะสม  

โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มนั้นๆ  และให้แต่งตั้งข้าราชการครู 

ขึ้นรับผิดชอบหน่วยงานย่อยอย่างน้อยหน่วยงานย่อยละ  1  คน  ก าหนดช่ือเรียก  หน่วยงานหลัก  “กลุ่ม”  

และหน่วยงานรอง  “งาน”  ดงันี้   

7.1 กลุ่มงานบริหารบุคคลและงบประมาณ  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  

    7.1.1 งานธุรการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ  

    7.1.2 งานคณะกรรมการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

    7.1.3 งานแผนงานและโครงการ  

    7.1.4 งานการเงินและบัญชี 

    7.1.5 งานพัสดุ 

    7.1.6  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

    7.1.7 งานสารบรรณ 

    7.1.8 งานข้อมูลสารสนเทศ 

    7..1.9 งานธุรการกลุ่มบุคลากร  

    7.1.10 งานคณะกรรมการกลุ่มบุคลากร 

    7.1.11 งานวางแผนอัตราก าลัง 

    7.1.12 งานทะเบียนประวัติ 

    7.1.13 งานลูกจ้าง/พนักงาน 

    7.1.14 งานพัฒนาบุคลากร 

    7.1.15 งานวินัยครู     

    7.1.16 งานขวัญและก าลังใจ 

7.3 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  

    7.3.1 งานธุรการกลุ่มวิชาการ  
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    7.3.2 งานคณะกรรมการกลุ่มวิชาการ 

  7.2.3 งานพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน 

    7.3.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

    7.3.5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

    7.3.6 งานห้องสมุด 

    7.37 งานพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม 

    7.3.8 งานทะเบียนนักเรียน 

    7.3.9 งานแนะแนว 

    7.3.10 งานห้องปฏิบัติการ 

    7.3.11 งานวัดผลและประเมินผล 

    7.3.12 งานไอซีที   

   7.4 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  

    7.4.1 งานธุรการกลุ่มกิจการนักเรียน 

    7.4.2 งานคณะกรรมการกลุ่มกิจการนักเรียน  

    7.4.3 งานระดับช้ัน/ครูที่ปรึกษา 

    7.4.4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงาน  

    7.4.5 งานประกันอุบัติเหตุ 

    7.4.6 งานสภานักเรียน 

    7.4.7 งานป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 

    7.4.8 งานรักษาความปลอดภัย/เวรยาม 

    7.4.9 งานสารวัตรนักเรียน  

    7.4.10งานวินัยนักเรียน 

    7.4.11 งานโรงเรียนสีขาว 

    

   7.4 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานรอง  ได้แก่  

  7.4.1 งานธุรการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  7.4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  7.4.3 งานพัฒนาระบบและส่งเสริมบริหารองค์กร 
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  7.4.4 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  7.4.5 งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 

  7.4.6 งานบริการสาธารณะ 

  7.4.7 งานโภชนาการ 

  7.4.8    งานอนามัยโรงเรียน 

  7.4.9  งานอาคารสถานท่ี 

  7.4.10 งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 

  7.4.11 ค่าสาธารณูปโภค  

   ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มต่างๆ  ขึ้นทุกกลุ่มมีหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของหัวหน้ากลุ่ม  

ร่วมกันวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มให้เป็นไปตามภารกิจ  และนโยบายของโรงเรียน  ติดตามผล  ประเมินผล  

และสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกลุ่มนั้นๆ  ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

   - รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีท าหน้าท่ี          เป็น  ประธานกรรมการ  

   - ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงาน                เป็น  รองประธานกรรมการ  

   - หัวหน้างานทุกงานในกลุ่มนั้นๆ                 เป็น  กรรมการ  

   - ข้าราชการครู  (จ านวนตามความเหมาะสม)  เป็น  กรรมการ 

   - ข้าราชการครูที่ได้รับแต่งตั้ง  จ านวน 1  คน  เป็น  กรรมการและเลขานุการ  

  ข้อ  8. ก าหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขึ้นตามโครงสร้างของหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อช่วยเหลือฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ในการประสานงานกับบุคลากรด้านวิชาการ  

และด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ  ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน  โดยให้โรงเรียน

พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครู  1  คน  ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ท่ีมีวิชาเอกตรงตามกลุ่มสาระการ

เรียนรู้นั้นๆ  และปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนปทุมพิทยาคม  มาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  ขึ้นท าหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยเรียกช่ือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีก าหนดให้ในหลักสูตร  

อยู่ในต าแหน่งคราวละ  3  ปีการศึกษา  โดยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นกรรมการบริหารของกลุ่มวิชาการโดยต าแหน่ง  

  ข้อ 9. ก าหนดให้จัดระบบการบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียนในลักษณะ  ระดับช้ัน 

ท่ียึดหลักการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษ า  โดยแต่งตั้งหัวหน้า

ระดับช้ันขึ้นระดับช้ันละ 1  คน  จากข้าราชการครูท่ีสอนในระดับช้ันนั้นๆ  ให้รับผิดชอบในการบริหารงาน

กิจการนักเรียน  และแต่งตั้งรองหัวหน้าระดับช้ันขึ้นระดับละ  1  คน  เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือหัวหน้าระดับช้ันใน
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การบริหารงานระดับช้ัน  หัวหน้าระดับช้ันและรองหัวหน้าระดับช้ันอยู่ในต าแหน่งคราวละ  3  ปีการศึกษา  

โดยแต่งตั้งจากผู้ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  และปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนปทุมพิทยาคม  มาแล้วไม่

น้อยกว่า 2  ปี  ก าหนดให้หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ันเป็นกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการนักเรียนโดยต าแหน่ง  

  ข้อ 10. ให้ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่มจัดท า  คู่มือการปฏิบัติงาน

พรรณนางาน  นโยบายการปฏิบัติงานและระเบียบการปฏิบัติงานตามสายงานในกลุ่ม  โดยไม่ขัดต่อระเบียบ

ของทางราชการ  น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน  แล้วจึงประกาศใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน

ของกลุ่มนั้นๆ  

  ข้อ 11. ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกันก าหนดระบบ  วิธีและจัดท าแบบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานขึ้น  ท้ังแบบประเมินบุคคลและแบบประเมินผลงาน  ตามสายงาน

บริหารโรงเรียนขามแก่นนคร  ตลอดจนแบบรายงานและประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี  แล้วเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และควบคุมให้การรายงานผลการปฏิบัติงาน  และการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนด 

  ข้อ 12. การแต่งตั้งบุคลากรของโรงเรียนขึ้นท าหน้าท่ีต่างๆ  ตามสายงานบริหารโรงเรียนให้อยู่ในดุลย

พินิจของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งจะพ้นจากความรับผิดชอบตามหน้าท่ีต่างๆ  ได้  เมื่อพ้นจากสภาพการ

เป็นข้าราชการครูของโรงเรียนปทุมพิทยาคม  หรือได้รับอนุญาตหรือมีค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหาร

โรงเรียน  ให้พ้นจากหน้าท่ีท่ีได้รับแต่งตั้ง 

  ข้อ 13. ให้ผู้บริหาร  โรงเรียนปทุมพิทยาคม  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  2563 

                                                                          

 

 

           (นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ์)  

              ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
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                                    คณะผู้จัดท า  

 

1. นายจิรายุทธ  อักษรพิมพ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม     ประธานกรรมการ 

2. นายนครชัย  วงศ์จันทร ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม     รองประธานกรรมการ  

3. นางสาวพรรณ ี สุนทรแย้ม ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ    กรรมการ  

4. นายสุรพล  กิจเกียรติ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ  

5.  นายสมชาย  จันทรศ์ร ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ 

6.  นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 

7.  นางปราณ ี แสงชาต ิ   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ  

6. นายสุรพล  กิจเกียรติ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา   กรรมการ  

7. นางวชิราภรณ์  ศรดีาโคตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์   กรรมการ  

8. นางวันเพ็ญ  ชาวทอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   กรรมการ  

9. นางอุบลวรรณ  บัวขาว หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา   กรรมการ  

10. นางพินพร  มีศร ี   หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ  

11. นางปัทมาวดี   จ าปาอ่อน หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปศึกษา   กรรมการ 

12. นายวิบูลย์  สารสิทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ   กรรมการ 

13. นายสุพจน์  โสภาพล หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์   กรรมการ  

14. นางกานดา  ขุนเมือง หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 

15. นางชิดกมล  รัฐเสร ี งานพัสด ุ   กรรมการ 

16. นางฐิติมากร  สุขศร ี หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 

17. นางสาวจุมพร  วงษาหล้า     งานแผนงานและสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นายเปรมมินทร์  จันทร์กองกวิน  งานแผนงานและสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นายด ารงค์   สาริบุตร     งานแผนงานและสารสนเทศ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 


