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งานแผนงานโรงเรียนปทุมพิทยาคม

กลยุทธ สพม.29
1. คุณภาพผูเรียน - นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามาตรฐานสากล
56
2. โอกาสทางการศึกษา - นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ไดรับโอกาส
ทาง การศึกษา ระดับมัธยมอยางเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากร
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน ผลสัมฤทธิ์
3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน การสอน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4.1 สํา นัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามีระบบการบริห ารจัดการอยา งมีป ระสิ ทธิภ าพ และเปน กลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา สูคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
4.2 สถานศึกษามีความเขมแข็งสามารถบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนโดยใชโรงเรียน เปนฐาน
กลยุทธโรงเรียนปทุมพิทยาคม
1. พัฒนาหลักสูตร สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางมีคุณภาพ เสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
2. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค เสริมสรางความเปนไทยและวิถีประชาธิปไตยโดย
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ
4. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาอยางมีคุณภาพดวยความเสมอภาคและความเทาเทียม
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาดวยกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนสูความ
เปนเลิศ
ยุทธศาสตร โรงเรียนปทุมพิทยาคม ป 2562
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพดาน
คุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ศึกษา

1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการ

2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะดานการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ
5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีจิตวัญญาณของความเปนครู การเปนครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผน สรรหา ยาย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของโรงเรียนและชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ทั้งนี้ ยุทธศาสตรชาติ 20 ปดังกลาวถือเปนฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะตองนําไปสู
การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทย
ทุกคนยุทธศาสตรชาติดังกลาว ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรมีสาระสําคัญประกอบดวยดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก
(1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงา นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
(2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ และ
(3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต
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3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่ให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน
และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปน
ประชากรที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถพึ่งตนเอง โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยาง
เปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชพื้นที่เปน
ตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมาก
ที่ สุ ด เท า ที่จ ะเป น ไปได โดยเป น การดํา เนิน การบนพื้น ฐานการเติ บ โตรว มกั น ไมว า จะเป นทางเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคน
รุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา
ยุทธศาสตร สพฐ. ป 2562
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการศึกษา
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2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนรู
การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ใหมีสมรรถนะดานการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ
5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีจิตวัญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. สงเสริม สนับสนุนใหองคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผน สรรหา ยาย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของโรงเรียนและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
3. สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนานโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. สงเสริมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีความรับผิดชอบตอผลการ
ดําเนินงาน
5. สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับตําบล
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ./สพฐ./สพม.29/โรงเรียน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจํานวน 3 มาตรฐาน ไดแก
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ตามตัวบงชี้
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแกปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ตามตัวบงชี้
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
กลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามตัวบงชี้
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

