
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำน ำ 

 โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2564 - 2566 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ และระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย กล
ยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม งบประมาณ (ระยะ 3 ปี ) 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2564 – 2566  ฉบับนีไ้ด้รับความร่วมมือ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา  การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในการด าเนินการร่วมกัน 
เพ่ือขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้  รวมทั้งยังเป็นกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงานการติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา   
โดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข 
 

        โรงเรียนผาเทิบวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สำรบัญ 

                                                                                                                               หน้า 

 ส่วนที่ 1     บทน ำ 
- ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน           ๒ 
- ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา        12 
- ผลการประเมินคุณภาพภายใน (รอบปีที่ผ่านมา)และข้อเสนอแนะ    15 
- ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่ 3) และข้อเสนอแนะ     1๖ 

 

ส่วนที่ 2     กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
      -  ผลการวิเคราะห์สภาแวดล้อมของโรงเรียน       21  

 ส่วนที่ 3      ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     -  นโยบายทิศทางการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ      2๘ 
     -  นโยบายทิศทางการด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ๓๐ 
        มัธยมศึกษามุกดาหาร          
     -  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผาเทิบวิทยา     ๓๑ 

ส่วนที่ 4      กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     -  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา        ๓๓ 

ส่วนที่ 5      กำรติดตำมประเมินผล 
- แนวทางการติดตามและประเมินผล        ๔๐ 

 

ภำคผนวก 
- ค าสั่งคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

 

 

 

บทน ำ 

ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ 

๑. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

๑.๑.  ประวัติโรงเรียน  
โรงเรียน ผาเทิบวิทยาได้จัดตั้งขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนที่จบ ป.๖ ในเขตต าบล

บ้านแก้ง และต าบลใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มแรกในการจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุน
จากสภาต าบลบ้านแก้งและโรงเรียนสังกัด สปช. ในเขตต าบลบ้านแก้งและใกล้เคียง 

โรงเรียนผาเทิบวิทยาได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ประกาศจัดตั้ง เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๘ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีผู้บริหาร คือ  

นายสุวัฒน์ กุลนา     ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๐ 
นายประดิษฐ์ศักดิ์ ภักดีพล   ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ระหว่าง พ.ศ ๒๕๔๐ – ๒๕๕๑ 
นายศุภลิต หล้าเชียงของ     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ -  ๒๕๕๙ 
นายวิษณุกร   จันทรา    ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ –  ปัจจุบัน 
๑.๒.  ขนำดและท่ีตั้ง 

 โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๙  หมู่ที่ ๗ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
รหัสไปรษณีย์ ๔๙๑๒๐ โทรศัพท์  ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗  โทรสาร  ๐๔๒-๐๔๙๘๗๗  Website 
http://www.phaterb.com  Email Phaterb_School@hotmail.com  พ้ืนที่ของโรงเรียนทั้งหมด ชาวต าบลบ้าน
แก้งและชาวบ้านนาค าน้อยได้มอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ใน ความรับผิดชอบของนิคมสหกรณ์ดอนตาลจ านวน  
๕๐ ไร่ ๑๖ ตารางวา   ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรดกับ  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
ทิศใต้   จรดกับ  ต าบลโพธิ์ไทรย์ 
ทิศตะวันออก  จรดกับ  ต าบลนาสีนวน 
ทิศตะวันตก  จรดกับ  ต าบลบ้านแก้ง 
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รูปภำพที่  ๑.๑. ภำพถ่ำยทำงอำกำศ โรงเรียนผำเทิบวิทยำ 
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สัญลักษณ์ 
๑. อาคาร ๒๑๖ ล 
๒. โรงอาหาร 
๓. อาคารเรียนวิทย์-คณิต 
๔. อาคารพลศึกษา 
๕. ศาลา 
๖. บ้านพักผู้อ านวยการ 
๗.บ้านพักครูอาจารย์ 
๘.บ้านพักนักการภารโรง 
๙.ห้องน้ านักเรียน 
๑๐.ศาลาประชาสัมพันธ์ 
๑๑.สนามฟุตบอล 
๑๒.สนามวอลเลย์บอล 
๑๓.สนามตะกร้อ 
๑๔.สนามฟุตซอล-บาสเกตบอล 
๑๕.สนามวอลเลย์บอลชายหาด 
๑๖.ลานกิจกรรม 
๑๗.ลานหน้าเสาธง 
๑๘. โรงรถครู 
๑๙. โรงกรองน้ า 
๒๐. โรงจอดรถนักเรียน 
๒๑. ห้องน้ านักเรียนชาย 

๓ 

แผนผังโรงเรยีนผาเทิบวทิยา 
 

๕

  5 

๙ 

๑๐ 

ไป เส้นหลักดอนตาล-มุกดาหาร 

รูปที่ ๑.๒  แผนผังโรงเรียนผาเทิบวิทยา 

๑ 

๑๗ 

๒ 
๑๖ 

๕ 

ไป บ้านภลู้อม 
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๑.๓  พื้นที่บริกำร  ๙   หมู่บ้ำน ได้แก่ 
 - บ้านนาค าน้อย หมู่ ๔ , ๗ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านแก้ง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
 - บ้านภูวง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านค าดู่ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านดง ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านหนองบัว  ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 - บ้านท่าไค้ หมู่ ๖ , ๗ ต าบลนาสีนวล เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้   

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพ้ืนที่บริการ  ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่เป็นหลัก  บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งเป็นชุมชน  
หมู่บ้านขนาดเล็ก  ประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอน  ฐานะครอบครัวอยู่ในระดับยากจนถึงปานกลางอยู่ในเขตบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านแก้ง  

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนได้ถูกก าหนดให้จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
ที่ดี  มีภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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๑.๔. ปรัชญำ/สุภำษิต     ค ำขวัญและสีประจ ำโรงเรียน 

 ปรัชญำ/สุภำษิต 

ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต 
       ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 

 ตรำประจ ำโรงเรียน 

                                                   

 ค ำขวัญ 

                                       “มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  รู้คุณค่าวัฒนธรรม” 

 สีประจ ำโรงเรียน 

สี แสด-ด า 

 

 

 

 

  ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

 

 

 

  

ต้นจาน(ดอกทองกวาว)



๗ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    ๙ 

 

 

 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 



        ๙ 

 

 

 

๑.๕  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่ง 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตร ี

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร

พิเศษ 
เชี่ยวชำญ ไม่มี 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน ๑ - - ๑ - - - ๑ - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีน ๑ ๑ - ๑ ๑ - ๑ - - ๑ 

คร ู ๔ ๑๐ - ๑๑ ๓ - - ๓ - ๑๑ 

ครูผู้ช่วย - ๔ - ๔ - - - - - ๔ 

พนักงานราชการ ๒ ๑ ๑ ๒ - - - - - ๓ 

ลูกจ้างประจ า ๑ - ๑ - - - - - - ๑ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - ๑ ๑ - - - - - - ๑ 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๑ ๔ - ๕ - - - - - ๕ 

รวมท้ังสิ้น ๑๐ ๒๑ ๓ ๒๔ ๔ - ๑ ๔ - ๒๖ 

         หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วนัท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ต ำแหน่ง 

สำขำวชิำเอก 

คณิตศำสตร์ 
ภำษำต่ำงประเทศ วิทยำศำสตร ์

ภำษำไทย สังคมศึกษำ นำฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ เกษตร พลศึกษำ อุตสำหกรรมศิลป์ 
อังกฤษ จีน เคมี ฟิสิกส ์ ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

คร ู ๓ ๓ - ๑ ๑ - ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ 

ครูผู้ช่วย - - - - - ๑ - - - - - - - - 

พนักงานราชการ - - - - - - - - ๑ - - - ๑ - 

ลูกจ้างช่ัวคราว - - ๑ - - - - ๑ - ๑ ๑ ๑ - - 

         หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วนัท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 



๑๐ 

 

 

 

๑.๖.  ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 
จ ำนวน 

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๓๐ ๔๐ 70 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๓๕ ๒๓ 58 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๓๐ ๓๑ 61 
รวมระดับมัธยมศกึษำตอนต้น ๗ ๙๕ ๙๔ ๑๘๙ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๓๐ ๓๕ 65 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒ ๒๐ ๔๘ 68 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๒ ๑๗ ๓๓ 50 
ปวช. ๑ - - - - 
ปวช. ๒ - - - - 
ปวช.๓ - - - - 
รวมระดับมัธยมศกึษำตอนปลำยและเทียบเท่ำ ๖ ๖๗ ๑๑๖ ๑๘๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑๓ ๑๖๒ ๒๑๐ ๓๗๒ 
หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑.๗.   ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

รำยกำร 
ชื่อแบบอำคำร จ ำนวน 

(หลัง) 
ปีงบประมำณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
( บำท ) 

อาคารเรยีน 
๒๑๖ ล./๔๑ (หลังคาทรงไทย) 
ขนาด ๒ ช้ัน 

๑ ๒๕๔๓ ๑๕,๒๐๓,๐๐๐ 

โรงอาหาร โรงอาหารขนาด ๓๐๐ ที่น่ัง ๑ ๒๕๔๖ ๑,๙๔๒,๐๐๐ 

บ้านพักครู /ภารโรง บ้านพักนักการภารโรงช้ันเดยีวใตถุ้นสูง ๑ ๒๕๔๓ ๒๐๑,๐๐๐ 

บ้านพักครู /ภารโรง 
บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ ขนาด ๒ ช้ัน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑ ๒๕๔๓ ๔๒๗,๐๐๐ 

บ้านพักครู /ภารโรง 
บ้านพักครูแบบ ๒๐๗ ขนาด ๒ ช้ัน คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

๒ ๒๕๔๓ ๕๔๔,๐๐๐ 

อาคารเรยีนช่ัวคราว 
อาคารเรยีนช่ัวคราวตามแบบกรมสามัญ
ศึกษา 

๑ ๒๕๔๐ ๗๑๒,๐๐๐ 

ห้องน้ าห้องส้วม 
ห้องน้ าห้องส้วมมาตรฐานแบบ ๖ ที่ หลังคา
ทรงจั่ว 

๒ ๒๕๔๑ ๒๑๐,๐๐๐ 

หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 ข้อมูลอำคำรสถำนที่(ต่อ) 

รำยกำร 
ชื่อแบบอำคำร จ ำนวน 

 
ปีงบประมำณที ่
ได้รับจัดสรร 

งบประมำณ 
( บำท ) 

สนามบาสเก็ตบอล 
สนามบาสเก็ตบอล แบบมาตรฐาน  

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
๑ บริจาคจากการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย  ปี ๒๕๔๒ 
๒๑๔,๐๐๐ 

สนามบาสเก็ตบอล 
สนามบาสเก็ตบอล มาตรฐาน แบบกรม

สามัญศึกษา คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
๑ ๒๕๔๓ ๒๑๔,๐๐๐ 

หอถังประปา 
หอถังประปาแบบ ๙/๙ (ตามแบบกรม

สามัญศึกษา) 
๑ ๒๕๔๒ ๒๘๑,๐๐๐ 

น้ าประปาบาดาล 
-ระบบประปา หอถังขนาด ๑๒ ลบม. 
- ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

๑ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล 
เขต ๑๐ (อุดรธานี)  

ปี ๒๕๖๐ 

๑,๒๒๗,๐๐๐ 

ห้องน้ าห้องส้วม 
ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 
6 ท่ี /49 

๑ ๒๕๖๓ ๔๙๗,๙๐๐ 

หมายเหตุ  : ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

๑.๘.  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 

๑.๘.๑.   แหล่งกำรเรียนรู้ในเขตบริกำร   

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๑. ต.นาสีนวน อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
๒. ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
๓. ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 
๔. บ้านภูวง  อ.ดอนตาล  จ.มกุดาหาร 
๕. บ้านแก้ง อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร 

๑.  อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ 
๒.  วัดบ้านนาค าน้อย 
๓. สถานีอนามัยต าบลบ้านแก้ง 
๔. ส านักสงฆ์ภูวง 
๕. เทศบาลต าบลบ้านแก้ง 
 

-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-สุขพลศึกษา 
-สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 

๑.๘.๒.  แหล่งกำรเรียนรู้นอกเขตบริกำร 

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
๑. จังหวัดมุกดาหาร 
๒. จังหวัดมุกดาหาร 
 
๓. จังหวัดมุกดาหาร 
๔. จังหวัดสกลนคร 
๕. จังหวัดมุกดาหาร 
 
๖. จังหวัดมุกดาหารร่วมกับ 
    นครพนม 

๑. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 
   ประเทศไทย  
๓. ส านักงาน คปภ. 
๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
๕. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา 
    ภรณราชวิทยาลัย 
๖. มหาวิทยาลัยนครพนม 

๑.การงานอาชีพ 
๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
๓.การงานอาชีพ 
๔.ทุกกลุ่มสาระ 
๕.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
๖. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๑๒ 

 

 

 

๒. ข้อมูลทำงกำรศึกษำ 

 ๒.๑ ข้อมูลค่ำเฉลี่ยคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 ใน 4 วิชำหลัก  
เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563) 

     ๒.1.1 ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 3 

วิชำ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 
256๑ 

ปีกำรศึกษำ 
256๒ 

ปีกำรศึกษำ 
256๓ 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่ำงป6ี๑และ6๒) 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่ำงป6ี๒และ6๓) 

1. ภาษาไทย 47.51 52.16 61.77 +4.65 +9.61 
2. ภาษาอังกฤษ 26.05 27.9 30.83 +1.85 +2.93 
3. คณิตศาสตร์ 22.7 22.07 16.67 -0.63 -5.40 
4. วิทยาศาสตร์ 33.3 30.03 30.52 -3.27 +0.49 

ค่ำเฉลี่ย 32.39 33.04 34.9475 +0.65 +1.9075 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง  
(ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563) 
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๑๓ 

 

 

 

๒.1.2 ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 6 

วิชำ 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
256๒ 

ปีกำรศึกษำ 
256๓ 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่ำงป6ี๑และ6๒ 

+เพิ่ม/-ลด 
(ผลต่ำงป6ี๒และ6๓ 

1. ภาษาไทย 36.58 33.62 35.85 -2.96 +2.23 
2. สังคมศึกษา 32.13 32.58 34.4 +0.45 +1.82 
3. ภาษาอังกฤษ 20.94 22.66 21.59 +1.72 -1.07 
4. คณิตศาสตร์ 19 15.21 20.66 -3.79 +5.45 
5. วิทยาศาสตร์ 26.89 22.25 28.69 -4.64 +6.44 

ค่ำเฉลี่ย 27.11 25.26 28.24 -1.844 +2.974 
 

  ค่ำเฉลี่ยคะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง  

                                     (ปีกำรศึกษำ 2561 – 2563)  
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๑๔ 

 

 

 

 ๒.๒  ตำรำงเปรียบเทียบผลต่ำง O-NET ของโรงเรียนกับระดับเขตและระดับประเทศ  นักเรียน
ชั้น ม.๓, ม.๖  ใน ๕ วิชำหลัก  เปรียบเทียบ ๓ ปี ย้อนหลัง (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) 

        ๒.๒.๑ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 

สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนคน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำง 

จ ำนวนคน ร้อยละ 
1. ภาษาไทย 12 61.77 11.93 54.29 9 75.00 
2. ภาษาอังกฤษ 12 30.83 11.15 34.83 10 83.33 
3. คณิตศาสตร์ 12 16.67 8.30 25.46 10 83.33 
4. วิทยาศาสตร์ 12 30.52 6.76 29.89 8 66.67 

ค่ำเฉลี่ย 12 33.04 8.35 36.30 9.25 77.08 
 

       ๒.๒.๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนคน 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

นักเรียนที่มีคะแนน 
สูงกว่ำขีดจ ำกัดล่ำง 

จ ำนวนคน ร้อยละ 
1. ภาษาไทย 41.00 35.85 11.50 44.36 27.00 65.85 
2. สังคมศึกษา 41.00 34.40 5.66 35.93 25.00 60.98 
3. ภาษาอังกฤษ 41.00 21.59 4.29 29.94 30.00 73.17 
4. คณิตศาสตร์ 41.00 20.66 9.05 26.04 25.00 60.98 
5. วิทยาศาสตร์ 41.00 28.69 8.83 32.68 27.00 65.85 

ค่ำเฉลี่ย 41.00 28.24 7.87 33.79 26.80 65.37 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 

 

 ๒.๓  ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยในและภำยนอก 
 ตามหมวด ๖  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกห้าปี  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้น  โดย
เริ่มจากสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน ในการ
ปรับปรุง ก ากับ ติดตาม  จากการก าหนดระบบประเมินตนอง ประเมินและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองทุกปี โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จะด าเนินการตรวจสอบผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก มุ่งสู่มาตรฐานสุดท้ายคือ  คุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน 
 โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. รอบสาม  เมื่อวันที่ ๑๑ ถึง 
๑๓  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  ซ่ึงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวม  ได้ดังนี้ 
 ๒.๓.๑  ผลกำรประเมินมำตรฐำนภำยนอก รอบที่ ๓  ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งช้ี  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : มัธยมศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(มัธยมศึกษำ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๙ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๑๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๕.๒๘ ต้อง

ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ -  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๔.๘๗ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และ 
                วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ 
                 สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
( มัธยมศึกษำ ) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 



๑๖ 

 

 

 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๑๖ ดี 

กำรรับรองมำตรฐำนสถำนศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 
                  ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี  ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขั้นไป                               ใช่ 
                  มีตัวบ่งชี้ท่ีได้ระดับดีขึ้นไปอย่ำงน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จำก ๑๒ ตัวบ่งช้ี             ใช่ 
                  ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภำพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน          ไม่ใช่                                

 
                   สรุปผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำในภำพรวม 
                สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ     ไม่สมควรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำก สมศ. 
  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
        ๑)  สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการทดสอบระดับชาติให้มีในครูและนักเรียนเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น 
        ๒)  ครูควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  ให้มากขึ้นเพ่ือจะได้
บรรจุเนื้อหาลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัดที่
ก าหนดสมรรถนะของผู้เรียนไว้ชัดเจน 
        ๓)  ผู้เรียนควรได้รับการทบทวนในการตอบข้อทดสอบระดับชาติ โดยครูควรน าข้อทดสอบ  o-net  
ในปีที่ผ่านมาให้ศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน      

ด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 
        สถานศึกษาควรปรับปรุงการนิเทศ  โดยการปรับแต่งตั้งเครื่องมือการนิเทศ  การคัดเลือกผู้นิเทศที่มี
ความเข้าใจ  และ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับผู้รับการนิเทศ สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนา
ตนเองได้ 

 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  ๑)  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบวัด แบบทดสอบของครูเพ่ิมให้มากยิ่งขึ้น 
  ๒)  ครูควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือวางแผนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียนและน ามาใช้ในการซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 สถานศึกษาควรน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกมาวิเคราะห์และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมข้ึน นวัตกรรมหรือตัวอย่าง
การปฏิบัติที่ดี  (  Good  Practice )  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 สถานศึกษามีการปฏิบัติที่ดีคือโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  สร้างริเริ่มแนวทางปีการศึกษา 
๒๕๕๒  โดยมีวัตถุประสงค์/แนวคิดในการพัฒนา  คือ  น าวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ลดภาวะโลกร้อน  ลักษณะเด่นของสื่อนวัตกรรม/รูปแบบการปฏิบัติอันเป็นที่มาของ
ความโดดเด่นนี้คือ  น าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้  ของเล่น  ความคิดสร้างสรรค์  สถานศึกษา  
ได้รับรางวัลหรือการยกย่องจากหน่วยงานอื่นๆ  คือ  รางวัลชนะเลิศระดับภาค  ได้รับป้ายและเกียรติบัตร
ในปี  ๒๕๕๔  จากส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑๒ รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด  การประกวด
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ปีที่ได้รับ  ๒๕๕๔  ส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  
ปัจจุบันน ามาใช้ประโยชน์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   



๑๗ 

 

 

 

๒.๔ ผลงำนเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ

รำงวัล 
โรงเรียนผำเทิบวิทยำ ๑. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 

๒๕๖๑ ,ปี ๒๕๖๒  และ ปี ๒๕๖๓ ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓  
กระทรวงแรงงาน  

 

๒. โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรยีนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

สพฐ. 
 

๓. ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ระดับทอง  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

สพม.๒๒ 

๔. ได้น าเสนอผลงานและรับโล่ห์รางวัลโรงเรียนเครือข่าย
โครงการ TFE  (Teams For Education)   

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๕.โรงเรียนได้รับโล่รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
(TFE) จากการน าเสนอ PTW Model ซึ่งเน้นการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 

๑๑ 

๖. ได้รับคัดเลือกในการน าเสนอผลงานด้าน มาตรการหลัก
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน
สถานศึกษา   

สพม.๒๒ 

๗. ได้เข้ารอบเพ่ือคัดเลือก10 ทีมสุดท้ายในระดับประเทศ
โครงการ Envi mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

๘. ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน  
ระดับจังหวัด  

ส านักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร 

ผู้บริหำรและครู 
๑. นายวิษณุกร  จันทรา 
๒. นางนฤมล  จันเต็ม 
๓. นางสาวกชมน  ถานัน 
๔. นางสาวกิตติธร  พุทธวรรณ 
๕. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา 
๖. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน 
๖. นางสาวเทพศิรินทร์ ราชชิต 
๗. นางสาวธิดาพา  บับพาน 
๘. นางสาวเบญจรตัน์  ห้วยทราย 
๙. นางสาวพรธิรัตน์  ใจทัด 

 
ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
สพฐ. 



๑๘ 

 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

๑๐.นางสาวแพรวเพชร  ขันบรรจง 
๑๑.นางสาวภวรรณตรี พิกุลศรี 
๑๒.นางสาวสุชาวดี พิกุลศรี 
๑๓.นางสาวอาทิตยา โสภิพันธ์ 
๑๔.นางสาวอาริด สระบุรี 
๑๕.นางสุภาวดี บุญถูก 
๑๖.นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชยั 
๑๗.นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
๑๘.นายภูริวัฒน์  จันปุ่ม 
๑๙.นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
๒๐.นายอัครพงศ์  สุจริต 
๒๑.นายอุทิศ  พันนุมา 
๒๒.นางสาวสิริพร  ขจรโมทย์ 
๒๓.นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์ 
๑. นายวิษณุกร  จันทรา 
 

ได้รับค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ในการอบรมการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทาง
การศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ด ารงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา   

สพฐ. 
 

 

๑. นายวิษณุกร  จันทรา ได้รับค าสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง
ในการอบรมการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทาง
การศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ด ารงตำแหน่งรองผู้อำนวย
การสถานศึกษา  หน่วยพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

สพฐ. 

๑. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต  ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓  ระดับทองยอดเยี่ยม   

สพม.๒๒ 

๑. นายอุทิศ  พันนุมา 
 

ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศท่ีปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  ปี
การศึกษา  2563 ระดับจังหวัด   

ส านักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร 

๑. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์ 
๒. นายวัชรา  สุตาวงศ์ 
๓. นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี 
๔. นายปฏิวัติ  ผิวทอง 
๕. นางสาวอาทิตยา  โสภิพันธ์ 

ได้รับรางวัลครู-อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียนประเภท
เพลง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด   
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

นักเรียน 
๑. นางสาวลัทธวรรณ   
    จันทร์สว่าง 

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร  ประจ าปี 
2563  

 
ส านักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร 



๑๙ 

 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ
รำงวัล 

๑. นางสาวลัทธวรรณ   
    จันทร์สว่าง 
๒. นายกิตติกร  โพธิ์ไทรย์ 
๓. นายดอน  แก้วค าใส 

ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน  ระดับ
จังหวัด  

ส านักงานเกษตร
จังหวัดมุกดาหาร 

๑. นายกิตติกร  โพธิ์ไทรย์ 
๒. นางสาวสุกัญญา  บัวแก้ว 
๓. นายวัชริศ  เรืองเพชร 
๔. นายสุริยชัย  เพียรงาน 
๕. นายชินกรณ์  รุ่งโรจน ์

ทีมยุวชนผาเทิบได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท
เพลง ระดับจังหวัด   

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

๑. นายณัฐวุฒิ  คนยืน 
๒. เด็กชายเมธัส  คนยืน 
๓. เด็กชายกนต์ธร  คนยืน 
๔. เด็กชายจินวัฒน์  โคตรสขึง 
๕. เด็กชายวรวุฒิ  พิกุลศรี 

ทีม Mountain Studio  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   
ประเภทคลิปวิดีโอสั้น ระดับจังหวัด   
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

กำรศึกษำสถำนภำพของสถำนศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน 

  โรงเรียนผาเทิบวิทยา ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา 
ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  ด้วยวิธี SWOT Analysis จากความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน และน าผลจากการวิเคราะห์เป็น
องค์ประกอบในการก าหนดทิศทางของหน่วยงาน ก าหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางในการด าเนินงาน  ให้มี
ความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และสภาพปัจจุบัน  สนองตอบต่อนโยบายระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการ
ของชุมชน สรุปผลได้ดังนี้ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
สภำพแวดล้อมภำยใน (2S+4M)   

จุดแข็ง จุดอ่อน 
โครงสร้ำงองค์กร (Structure) 

1.  มีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 1.  นโยบายบางส่วนยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
2.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และเป้าหมาย
การด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน ามาเป็น
ทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

2.  นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานมาก ท า
ให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
ลดลง 

3.  บุคลากรในกลุ่มงานให้ความร่วมมือและ
รับผิดชอบในการท างานอย่างดี 

3.  บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่องานที่มีอยู่  

ระบบกำรบริกำร (Services) 
1.  โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ 

2.  โรงเรียนมีสถานที่บริการส าหรับชุมชนในการ
ออกก าลังกายท่ีประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ 

2.  มีผู้จบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนไม่ครบ 
100% 

3.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท า
ให้สามารถยกระดับการบริการและนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยดีขึ้น สอบเข้า
เรียนต่อโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้มากข้ึน 

3.  อาคารเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอต่อการเรียนการสอน  
 

4.  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 

4.  สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 

 5.  นักเรียนบางส่วนขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา 

 6.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่า
เกณฑ์ 
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บุคลำกร (Man) 
1.  บุคลากรแต่ละกลุ่มงานมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ยังขาดบุคลากรบางกลุ่มสาระ 

2.  บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และได้รับการสนับสนุน
การพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ 
ทักษะการท างานในโอกาสต่างๆ 

2.  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ 2 โรงเรียน 

3.  บุคลากรตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

3.  บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
และอุปกรณ์สมัยใหม่ 

 4.  บุคลการส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ในการ
ท างานเนื่องจากเพ่ิงส าเร็จศึกษา 

วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material) 
1.  โรงเรียนจัดหาสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยเพ่ือช่วย
ให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้ 

1. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันใช้งาน 

 2.  ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผู้เรียนลดลง 

 3.  วัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

 4.  สภาพโต๊ะ เก้าอ้ีในห้องเรียนช ารุดและเก่า ไม่
เอ้ือต่อการใช้จัดการเรียนการสอน และไม่เพียงพอ
ในส านักงาน 

กำรเงิน (Money) 
1.  การบริหารการเงินและงบประมาณโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1.  การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับซื้ออุปกรณ์ 
การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอกับความต้องการ 

2.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก 

2. การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการ ไม่คล่องตัว บางกิจกรรมจึงต้องใช้
เงินส่วนตัวส ารองจ่ายในการด าเนินการ  

 3.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
กำรบริหำรจัดกำร (Management) 

1.  มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่าง
ชัดเจน 

1.  การก ากับ นิเทศติดตามผลงาน ประเมินผล
การรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้
ขาดข้อมูลในการปรับปรุง   

2.  ระบบบริหารมีการมอบอ านาจให้หน่วยงาน
ปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่
เชื่อมโยงท าให้เกิดภาระงานในการจัดท าที่ซ้ าซ้อน  

3.  โรงเรียนมีแผนและโครงการเพื่อใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) มีสองส่วนคือ 
1. สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength: S ) และจุดอ่อน (Weakness: W) 

ของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
สรุปกำรวิเครำะห์องค์กรจำกปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength: S ) และจุดอ่อน (Weakness: W) 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

 

หมำยเหตุ 

 
1. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร (Structure)  
2. ปัจจัยด้านระบบการบริการ (Services) 
3. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) 
4. วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ (Material) 
5. การเงิน (Money) 
6. การบริหารจัดการ (Management) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

รวม 5 1  



๒๔ 

 

 
 

สรุปผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยใน 
  ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน (SWOT Analysis) พบว่า 
สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “แข็ง” (Strength: S ) 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
สภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP)   

โอกำส อุปสรรค 
สภำพสังคม (Social) 

1.  ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้
นักเรียนมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

1.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีปัญหาด้าน
ครอบครัว  ท าให้ครอบครัวแตกแยกส่งผลกระทบ
ต่อการเรียน 

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณ
สนับสนุนด้านการศึกษา 

2.  สภาพแวดล้อมรอบๆโรงเรียนมีสิ่งล่อแหลม ยั่วยุ 
ท าให้เสียการเรียน 

3.  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญด้านการศึกษาและ
สนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาเป็นอย่างดี 

3.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  และ
หาของป่าไม่มีเวลาดูแลอบรมบุตรหลานในความ
ปกครอง  ขาดวัสดุอุปกรณ์  ส่งผลกระทบต่อการ
เรียน 

4.  ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
และเชื่อม่ันในบุคลากรของโรงเรียน  ท าให้โรงเรียน
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เทคโนโลยี (Technological) 
1.  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้นักเรียน
มีความต้องการบริโภค ส่งผลท าให้นักเรียนเกิด
ความรอบรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ  ไม่ทันสมัย  และงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการซ่อมบ ารุง 

2.  ชุมชนเห็นความส าคัญความจ าเป็นในการใช้
เทคโนโลยีจึงให้การส่งเสริมสนับสนุน 

2.  ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  ท าให้การ
สืบค้นข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ 

3.  ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน
การใช้เทคโนโลยีจึงสนับสนุน  ท าให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ใช้เป็นสื่อในการสืบค้นข้อมูลในการเรียน
การสอน 

 
 
 
 

สภำพเศรษฐกิจ (Economic) 
1.  ชุมชนมีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ย้ายถิ่นฐานบ่อยต้องย้าย
ตามผู้ปกครองส่งผลกระทบต่อการเรียน 

2.  ชุมชน  วัด  และกองทุนศิษย์เก่าให้การ
สนับสนุนการศึกษาส าหรับนักเรียนส่งผลให้นักเรียน
มีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ไป  

2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ไม่ม่ันคงและ
มีรายได้น้อยไม่แน่นนอน ส่งผลกระทบต่อการเรียน 
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3.  ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาระดม
ทรัพยากรแรงงาน ทรัพยากรทุนส่งผลให้โรงเรียน
พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 

3.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และหาของ
ป่า ท าให้มีรายได้น้อย ไม่แน่นอน ส่งผลต่อการเรียน
ของนักเรียน 

กำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงของรัฐบำล (Political) 
1.  ชุมชน หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจและ
สนับสนุนด้านการศึกษา และงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไปในทางที่ดี 

1. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฎิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมาย และ พ.ร.บ.
การศึกษา ส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 

2.  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนมากข้ึน 

2.  การด าเนินการด้านการจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษาไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาโดยสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของ
รัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 

 
2. สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities: O) และอุปสรรค  (Threats: 

T)ของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
 

สรุปกำรวิเครำะห์องค์กรจำกปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunities: O) และอุปสรรค (Threats: T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภำยนอก โอกำส 
(Opportunities)     

อุปสรรค 
(Threats) 

หมำย
เหตุ 

1. ปัจจัยด้านสภาพสภาพสังคม (Social) 
2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological) 
3. ปัจจัยทางด้านสภาพเศรษฐกิจ (Economic) 
4. ปัจจัยด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล 
(Political) 
  

/ 
 
/ 
/ 
 

 
/ 
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สรุปผลกำรศึกษำสภำพแวดล้อมภำยนอก 
  ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายภายนอกโรงเรียน (SWOT Analysis) 
พบว่า มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค   จึงอยู่ในสภาพ “เอื้อ” (Opportunities: O) 
 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT Analysis)    
   สรุปผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เอื้อและแข็ง     
เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า โรงเรียนมีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส หรือพร้อมให้การสนับสนุน เอ้ือต่อการด าเนิน
กิจกรรม และปัจจัยภายในมีความเข้มแข็ง จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการที่จะก าหนดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน   
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1.  นโยบำยทิศทำงกำรด ำเนินกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรสพฐ. 

วิสัยทัศน์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

พันธกิจ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 
 7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถผลน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

 
 

2.  นโยบำย  ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาล มุ่งสู่มาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 
    1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
    2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  ด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ 
    3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์สู่องค์กรคุณภาพ บนพ้ืนฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยในทุกด้าน ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
เป้ำประสงค์ 
    1. ผู้เรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความส าคัญในสถาบันหลักของชาติ พร้อมยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
    3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม คุณลักษณะ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชาชีพ มีสมรรถนะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีศักยภาพในการแข่งขันในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 21 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมมีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
    5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย มีภูมิทัศน์สะอาดร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้  
    6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ 
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ 
    1. ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
    2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม 
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
    4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรม
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียน 

วัฒนธรรมองค์กร  
     “บริการที่ดี  มีรอยยิ้ม”  



๓๑ 

 

 
 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนผำเทิบวิทยำ 
๑. วิสัยทัศน์ 

 ภายในปี  2566  โรงเรียนผาเทิบวิทยา  มุ่งจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  โดยให้
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพ  พัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ
ที่ยัง่ยืน  มีสิ่งแวดล้อมดี ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐาน  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
     ๒. พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตบริการของโรงเรียน ที่ได้เข้าเรียน ให้ได้รับ
การศึกษา อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 

๒. จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ตรงตามมาตรฐานทุกคน 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จัดเป็นโรงเรียนวิถีใหม่  วิถี
คุณภาพ นักเรียนปลอดภัย 

๔. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแล

ชุมชน 
๖. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
๗. พัฒนาโรงเรียนให้ร่มรื่นน่าอยู่ควบคู่คุณธรรม พัฒนาวิชาการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ภายใต้การเรียนการเรียนรู้แบบ

ดิจิทัล 
๓. เป้ำประสงค์ 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๓. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
๔. สถานศึกษามีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
๕. เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งเด็กทั่วไป และ

เด็กด้อยโอกาสในเขตบริการ และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  
๖. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๗. สถานศึกษาร่มรื่นน่าอยู่  นักเรียนมคีวามรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพ  มีการพัฒนาวิชาการอย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้การจัดการเรียนรู้
แบบดิจิทัล 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  4   
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 
 

กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 โรงเรียนผาเทิบวิทยา  ได้ก าหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ  เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการให้
หน่วยงานด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้  ดังนี้ 

 กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ. 2564 – 2566  โรงเรียนผำเทิบวิทยำ 

เป้ำประสงค์เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
(โครงกำร) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

มำตรฐำนคุณภำพของผู้เรียน 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

83 85 90 95 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำให้นักเรียน
มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
-  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-NET) 
-  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่ำนิยมอันพึง
ประสงค์ 

1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

84 87 92 95 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 85 88 94 98 

1.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 83 89 95 100 

1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 80 85 90 95 

1.6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือ
การท างาน 82 86 90 96 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

85 89 95 100 



๓๕ 

 

 
 

เป้ำประสงค์เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
(โครงกำร) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

 2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
87 90 96 100 

-  โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพและ
ตรงตามมาตรฐาน 
-  โครงการความเป็นผู้น า 
รณรงค์เผยแพร่การดูแล
สุขภาพ 
-  โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
-  โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 84 88 97 100 

2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
86 89 95 98 

มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

 95 97 99 100 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำครูและ
บุคคลำกรให้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนและจรรยำบรรณ
วิชำชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำโรงเรียนให้
มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมี
ส่วนร่วม 

2. การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

95 96 98 100 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

95 98 99 100 



๓๖ 

 

 
 

-  โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

เป้ำประสงค์เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
(โครงกำร) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

 2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 90 92 96 100 

-  โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพส าหรับบุคลากร 
-  โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้าน ภาษาไทย 
การงานอาชีพ และ สังคม
ศึกษา 
-  โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
-  กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานกับหน่วยงานอ่ืน   
-  กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

95 96 98 98 

3. ๓. การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการ
ร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการ
จัดการ 
ศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

 
100 100 100 100 

4. การก ากับ ติดตาม 
ประเมิน ผลการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

 
97 98 99 100 



๓๗ 

 

 
 

เป้ำประสงค์เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
(โครงกำร) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

มำตรฐำนด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

 
 
 

87 89 90 95 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศตำมศักยภำพ 
-  โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ(เด็กล่ารางวัล) 
-  โครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต
และความเป็นเลิศของนักเรียน/
STEM ศึกษา 
-  กิจกรรมส่งเสริมการสอน
แบบโครงงาน 
-  กิจกรรมส่งเสรมิการวิจัยในช้ัน
เรียน 
-  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมเด็กที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
-  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

2. การจัดการเรียนการสอน
ที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น 

 
85 88 95 98 

3. การตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

 
90 96 98 100 



๓๘ 

 

 
 

เป้ำประสงค์เป้ำหมำย 
(มำตรฐำนภำยใน) 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี) 

ข้อมูล
พื้นฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ระดับองค์กร(โรงเรียน) 
และ 

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
(โครงกำร) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

มำตรฐำนด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
1. การใช้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้
ดี 
ยิ่งขึ้น 

 95 97 98 100 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำให้นักเรียน
มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
-  โครงการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
-  กิจกรรมงานประกันคุณภาพ 
-  กิจกรรมนิเทศภายใน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  5 
กำรติดตำมประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 
 

 

แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล 

 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566 เป็นไปตามทิศทางที่ตั้งไว้
เกิดผลสัมฤทธิ์ และวัดผลได้ จึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

 1. การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดใน
แต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดอันจะน าไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข โครงการ/กิจกรรม ให้เหมาะสมต่อไป 

 2. การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid-term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วงแรกของแผน 
คือ สิ้นสุดปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม 

 3.  การประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน(Summative evaluation) เป็นการประมวลผล แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนผำเทิบวิทยำ 
ที่  030 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนประจ ำปี  
2564 

           

     เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนผาเทิบวิทยา  สอดคล้องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  โดยจะท าให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ  จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  
รับผิดชอบจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2564 – 2566  ประเมินแผนในรอบปีการศึกษา  2563  
และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2564  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นายวิษณุกร   จันทรา    ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นายอัครพงศ์  สุจริต   ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ  
3. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   กรรมการ 
4. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวอาริด  สระบุรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม   คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวจิราพรรณ   ก้อนวัน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก  ในการด าเนินงานจัดท าแผน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  1. นายอัครพงศ์  สุจริต   ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

2. นางนฤมล  จันเต็ม   คร ู   กรรมการ 
3. นางอนงค์ภัทร์  โรจน์ธนกุลชัย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวเบญจรัตน์  ห้วยทราย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวอาริด   สระบุรี  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายวัชรินทร์  พรมพฤกษ์  คร ู   กรรมการ 
7. นายภูริวัฒน ์ จันปุ่ม   คร ู   กรรมการ 
8. นางสาวกิตติธร  พุทธวรรณ  คร ู   กรรมการ 

๙. นางสาวธิดาพร/....... 
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9. นางสาวธิดาพร  บับพาน  คร ู   กรรมการ 
10. นางสาวกชมน  ถานัน  คร ู   กรรมการ 
11. นางสาวพรธิรัตน์  ใจทัด  คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวภาวิณี  พลอยพันธ์  คร ู   กรรมการ 
13. นายอนุชิต      พันธ์กง  คร ู   กรรมการ 
14. นางสาวเทพศิรินทร์   ราชชิต คร ู   กรรมการ 
15. นายปฏิวัติ    ผิวทอง    คร ู   กรรมการ 
16. นางสาวขวัญตา  เหง้าโอสา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
17. นางสาวกรนภา  พิมพ์พรรค  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
18. นางจิราพรรณ  โล่ห์ค า  พนักงานราชการ  กรรมการ 
19. นายธนพัฒน์  ซามงค์  พนักงานราชการ  กรรมการ 
20. นางสาวภวรรณตรี  พิกุลศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
21. นายอุทิศ  พันนุมา   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
22. นางสาวอาทิตยา   โสภพัินธ์  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
23. นางสาวสุชาวดี   พิกุลศรี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
24. นางสาวสุพัตรา  แดงบุตร  ครพิูเศษ   กรรมการ 
25. นางสาวเจนจิรา  ศรียะวงศ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
26. นางสาวจิราพรรณ  ก้อนวัน  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2564-2566  ประเมินแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2563  และด าเนินการประชุม จัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปี  2564  ให้แล้ว
เสร็จ 

               ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่   20  เมษายน   พ.ศ. 2564 

      สั่ง  ณ  วันที่   20  เมษายน   พ.ศ. 2564 

 

                                                              (นายวิษณุกร   จันทรา) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนผาเทิบวิทยา 
 
 
 
 

 

 

 


