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บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2565 – 2569) 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

*********************************************************** 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีมติเห็นชอบ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. 2565 – 2569) ระยะเวลา 3 ปี ของโรงเรียนปางมะผ้า   
พ ิทยาสรรพ ์  ในคราวประช ุมคณะกรรมการสถานศ ึ กษาข ั ้นพ ื ้น ฐาน  คร ั ้ ง ท่ี  2 /2565                          
เม ื ่อว ันท่ี  30 เมษายน 2565  ซึ ่งเก ิดจากความร ่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา            
และกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และเห็นว่าเป็นประโยชน์           
แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงขอขอบคุณคณะทำงาน
และให้ใช้เป ็นกรอบแนวทางและเครื ่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ในปีการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2565 – 2569 ให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดไว้          
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 

 

     (ลงช่ือ)  

        (นายสมจิตร ปวงประสาท)   
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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2565 – 2569  
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษา
สภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง  การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  คณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธ ี SWOT (SWOT Analysis) ประเมินสภาพของ
โรงเรียนแล้วนำข้อมูลมากำหนดทิศทางของโรงเรียนโดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์  แผนที่กลยุทธ์  กำหนดกลยุทธ์หลักที่สามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี ้วัด
ความสำเร็จและกำหนดโครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทางในการทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 – 2569  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 
 
               โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข 

สารบัญ 
 
เร่ือง                 หน้า 
ส่วนที่   1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
 1.1 ประวัติโรงเรียน        1 
 1.2 ข้อมูลท่ัวไป        2 
 1.3 ทรัพยากร        2 
 1.4 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      3 
 1.5  ข้อมูลนักเรียน        3 
 1.6 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    6 
 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)   8 
ส่วนที่   2 นโยบายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 
 เป้าหมายหลักโรงเรียนในโครงการพฒันาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด) 14 
 ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ       15 
 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ     17 
 การประเมินสถานภาพความพร้อมของโรงเรียน      
ส่วนที่    3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 วิสัยทัศน์         29 
 พันธกิจ         29 
 เป้าประสงค์หลัก        29 
 กลยุทธ์         30 
 เอกลักษณ์         30 
 อัตลักษณ์         30 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์       30 
 ตารางตรวจสอบกลยุทธ์มุ่งสู่มาตรฐาน      35 
 ตารางแสดงความเช่ือมโยงกลยุทธ์สู่โครงการ     35 
ส่วนที่    4 กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 กลยุทธ์         39 
ส่วนที่    5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 การบริหารแผน        45 
 การกำกับติดตาม        45 
 ระบบการติดตามประเมินผล       46 
ส่วนที่    6 บทบาทและหนา้ที่ของผู้เก่ียวข้อง      47
 ภาคผนวก      



1 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 
1.1 ประวัติโรงเรียน 

 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2531 มีฐานะเป็น
หน่วยเรียนของโรงเรียนปายวิทยาคารโดยใช้ห้องประชุมศาลาทรงไทย ของสำนักงานพัฒนาป่าไม้ท่ี มร.1       
สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง  กรมป่าไม้  เป็นอาคารเรียนช่ัวคราว  โดยมีนักเรียน  37  คน  ครู  2  คน  
ได้แก่ นายอำพล  ดำรงธรรม และนางพิกุลทอง  อุดมพาณิชย์ ขึ้นเป็นข้าราชการครูโรงเรียนปายวิทยา
คาร มาช่วยสอน  

 ต่อมาเมื่อวันที่  9 มีนาคม 2532 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งหน่วยเรียนของ
โรงเรียนปายวิทยาคาร  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยใช้ช่ือว่า  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  และ
กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้นายสุรพล เทพบุญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา มารักษาการ
ในตำแหน่งครูใหญ่  ต้ังแต่วันท่ี  17 พฤษภาคม  2532  โดยขณะนั้นเปิดสอนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  
มีนักเรียนท้ังส้ิน  36  คน  เป็นชาย  16  คน  เป็นหญิง  20  คน 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กรมสามัญได้แต่งตั้งให้ นายพรเทพ  ศุภราภรณ์  ตำแหน่ง
อาจารย์ 2  ระดับ  5  โรงเรียนปายวิทยาคาร  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  18  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 42 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 21 คน รวมทั้งส้ิน 81 คน และได้ย้ายมาต้ังในพื้นท่ี ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นท่ีเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ในพื้นท่ี 15 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน 
 วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้  นายอุทัย  ขัติวงษ์ ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ระดับ 6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มารักษาการในตำแหน่ง
ครูใหญ่ ขณะนั้นมีนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 18 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 42 คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 31 คน 
 วันที่ 29 ธันวาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั ้งให้  นายอุทัย   ขัติวงษ์ ครูใหญ่
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 51 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 14 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 
36 คน 
  ปีการศึกษา  2538 มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 86 คน ซึ่งเป็นนักเรียนใน
พื้นท่ีอำเภอปางมะผ้า  28  คน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 จำนวน 44  คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จำนวน  
20 คน รวมทั้งส้ิน 150 คน  
 ปีการศึกษา 2539 มีนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 จำนวน 92 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จำนวน 57  คน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  จำนวน  37  คน  รวมทั้งส้ิน  186  คน 
 ปัจจุบัน นายวิราว์  วัฒนกิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์             
และนายนราวิญช์  ใสส่อง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีนักเรียนรวมทั้งส้ิน  339   คน         
ครู  23 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน นักการภารโรง  1  คน    
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1.2 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  ท่ีอยู่ 100 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง  
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน   
โทรศัพท์ 053 – 617182  โทรสาร 053 – 617182   
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
1.3 ทรัพยากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 
1. เนื้อที ่15 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา 
2. พื้นท่ีปลูกสร้างอาคาร  2 ไร่/ตารางวา 
3. พื้นท่ีสนาม/นันทนาการ 1.5 ไร่/ตารางวา 
4. จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม 4 หลัง 
5. จำนวนอาคารเรียนช่ัวคราว รวม - หลัง 
6. จำนวนสนามกีฬา 1 สนาม ได้แก่ สนามฟุตซอล 
7. จำนวนห้องเรียนท้ังหมด  14 ห้อง 
8. การใช้อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 108 ล จำนวน 2 หลัง  
9. โรงฝึกงานมาตรฐานใช้เป็นห้องปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม จำนวน 1 หลัง 
10.  อาคารเรียน ชค 10427 ใช้เป็นห้องเรียนคหกรรม  จำนวน 1 หลัง 
11.  บ้านพักครู       จำนวน 7 หลัง 
12. บ้านพักนักการภารโรง     จำนวน 1 หลัง 
13. หอประชุม       จำนวน 1 หลัง 
14. หอพักนักเรียนหญงิ      จำนวน 1 หลัง 
15. หอพักนักเรียนชาย      จำนวน  1 หลัง 
16. ห้องน้ำหญิงชนิด 6 ท่ีนั่ง     จำนวน 1 หลัง 
17. ห้องน้ำชาย-หญิง 4-4 ห้อง     จำนวน 1 หลัง 
18. ห้องน้ำชาย-หญิง 2-3 ห้อง     จำนวน 2 หลัง 
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โครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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แผนที่ผังโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
แผนปฏิบัติการที ่ ๑ ส่งเสริมให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ และมองเห็นความสำคัญของ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) สูงขึ้น
ร้อยละ 3 ในทุกรายวิชา มีเป้าหมายทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ด้วย โครงงาน กิจกรรมสอนซ่อมเสริม การ
เข้าค่ายวิชาการการปรับพื้นฐานความรู้ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ควรดำเนินงานและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง  

แผนปฏิบัติการที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการประชุม อบรม โดยเน้นพัฒนาครูด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในภาวะระบาด  ของไวรัสโคโรน่า  ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการสอนท่ีบูรณาการความรู้เรื่องไวรัส
หรือการสอนเตรียมความพร้อมแบบออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียน พัฒนาระบบสารสนเทศให้คลอบคลุม
งานทั้ง 6 ฝ่าย เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมต่อการใช้งานและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนปฏิบัติการท่ี ๓ ครูใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้คิดและปฏิบัติจริงสามารถสร้างนวัตกรรม โดยใช้การถอด
บทเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มี
การพัฒนาการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย  
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. การพัฒนาครูผู ้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. การสร้างข้อสอบที ่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ตามแนวทางของการประเมิน  
O-NET และ PISA 
 3. การพัฒนาครูผู ้สอนด้านการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ 
 4. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์สำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต แม่ฮ่องสอน จึงนำผลการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 มาจัดทำแผน 
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปางมะผ้า      
พิทยาสรรพ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2567 
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ส่วนท่ี ๒  
นโยบายและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อเสร ิมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ             
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ีตาม
แนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัย
จากไซเบอร์เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของประเทศ 
เป้าหมาย 

1. กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ       
เฉพาะด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่า   

เพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหล่งเรียนรู้ สื ่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 

5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื ่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน     

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 

1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 

1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ      
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมาย 

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้ 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที ่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นท่ี 

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่าง
กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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เป้าหมายหลักโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด) 
เป้าหมายหลักที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กต้ังแต่ในครรภ์มารดา ประกอบด้วย ๓ เป้าหมาย 

มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่เฉพาะที่ยังมีอัตราการตายของทารกและ
ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า ๒๕๐๐ กรัมสูงอยู่ ให้มีการดูแลเด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุครอบคลุมทุก
พื้นที่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย โดยแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้มีการเชื่อมต่อของแต่ละช่วงอายุ ระหว่างบ้าน ศูนย์เด็กเล็ก ชั้นอนุบาล จนถึง
ประถมศึกษา และยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
เหมาะสม ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ 

เป้าหมายหลักที่ ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ประกอบด้วย ๓ เป้าหมาย มุ่งเน้นการ ทำงาน
เชิงรุก สำรวจและจัดตั้งสถานศึกษาในพื้นที่ที ่ขาดโอกาส จัดกลุ่มโรงเรียน (Cluster) เพื่อการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาใน แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙  ๓ รูปแบบท่ีเหมาะสมสำหรับ
เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ในส่วนของนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์นอกจากการเสริมทางวิชาการแล้ว ยังเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง
แรงจูงใจเพื่อให้เข้าสู่การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึนตามความต้องการของประเทศ 

เป้าหมายหลักที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม  
ประกอบด้วย ๔ เป้าหมาย มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤตเรื ่องภาษาไทย พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานของเด็กนักเรียนด้านภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะท่ี
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ อื่น ๆ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม การเตรียมความพร้อม
สำหรับประชาคมอาเซียน และสนับสนุนผลักดันให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายหลักที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ ประกอบด้วย ๓ 
เป้าหมาย ท่ีมุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจรและเป็นระบบ ต้ังแต่การผลิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึงการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์และการจัดทำบัญชีพัฒนาหลักสูตรงาน
อาชีพที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหกรณ์
เพื่อให้การปลูกฝังลักษณะนิสัยและคุณธรรม จริยธรรมด้วยหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์สัมฤทธิผล 

เป้าหมายหลักที่ ๕ ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๑ เป้าหมาย ท่ีมุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้เด็ก
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เห็นความงดงาม เกิดเป็นความปิติที่จะศึกษา เป็นความรัก ความผูกพัน หวง
แหนในทรัพยากรของตน ร่วมในกระบวนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนโดยใช้ธรรมชาติเป็นอุปกรณ์การสอน 

เป้าหมายหลักที ่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุร ักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย ประกอบด้วย ๑ เป้าหมาย ท่ีมุ่งให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ไทย โดยทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องท้ังการ
พูดและการเขียน 
 



10 

เป้าหมายหลักที่ ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ประกอบด้วย ๓ เป้าหมาย มุ่งเน้นให้
ชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการขยายงานพัฒนาจากโรงเรียนเข้าไปในชุมชนผ่านทางเด็กนักเรียน ท้ัง
กิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพและการพฒันา
สภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ การนำความรู้และทักษะทางวิชาชีพ การทำการ
สหกรณ์มาใช้ในครอบครัวและชุมชน 

เป้าหมายหลักที่ ๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ประกอบด้วย ๓ เป้าหมาย ท่ี
มุ่งหวังให้โรงเรียนสามารถพัฒนากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็น นิทรรศการที่มีชีวิต เป็น
ตัวอย่างให้แก่ประชาชน ครู นักเรียน หรือผู้สนใจมาศึกษาทดลอง ครูและเด็กนักเรียนสามารถถ่ายทอด
ความรู้โดยการเป็นวิทยากร มีการจัดการความรู้และ เผยแพร่ต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ 

๑. Transparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำเนินงานของ
โรงเรียนและสนับสนุนให้มีการต้ังกองทุนโรงเรียน ซึ่งความโปร่งใสและการตรวจสอบได้จะทำให้เกิดการ
แข่งขันและนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษา 

๒. Digital Infrastructure คือ การเช่ือมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
โดยเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลท่ัวโลกและการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลในระดับโลก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อ
นำมาใช้กับการศึกษา 

๓. Market Mechanism การขับเคล่ือนกลไกตลาดโดยการทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน เอกชนใน
ท้องท่ี และเอกชนระดับประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา เพราะโรงเรียนไม่ได้ทำหน้าท่ีแค่สอน
เยาวชนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดึงความมีส่วนร่วมของผู ้ปกครองและชุมชนด้วย ซึ ่งจะทำให้
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

๔. Curriculum and Teaching Technique การปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เหมือน
ฟองน้ำที่ซับน้ำได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางในการดึงศักยภาพของเด็กออกมา และทำให้เด็กรักการต้ัง
คำถาม มีความคิดริเริ่ม การคิดวิเคราะห์ และการรู้จักแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะเด็กจะมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบ 

๕. High Quality Principles คือ การพัฒนาผู้นำโรงเรียนให้มีความมุ่งมั่น รักท่ีจะพัฒนาเด็ก 
และสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับประเทศไทย อีกท้ังสถาบันการศึกษาเป็นแหล่งผลิตและสร้างเยาวชน
ท่ีเข้มแข็งเพราะสถาบันการศึกษาคือผู้ท่ีจะเปล่ียนแปลงประเทศนี้ โดยผู้บริหารสถานศึกษาคือผู้นำท่ีจะ
ดึงศักยภาพของนักเรียนออกมา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความเข้มเข็ง มีคุณธรรม และจะเป็น
พื้นฐานของความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ของประเทศต่อไป 

๖. Health and Heart เยาวชนต้องมีสุขภาพดีและมีอาหารการกินครบทุก ๕ หมู่ พร้อมท้ังมี
สภาพจิตใจเข้มแข็งร่างกายต้องแข็งแรง รู้จักการให้ การเชื่อมโยง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม 
และเสียสละเพื่อสังคม 
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๗. Local and International การผสมผสานความรู้ท้ังในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ 
พัฒนาครูในประเทศ รวมทั้งดึงครูที่มีศักยภาพหรือครูในสาขาที่ขาดแคลนจากต่างประเทศ เข้ามาทำ
การสอนในไทย ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนการเรียนรู้แบบก้าวกระโดดสู่มาตรฐานสากลได้ อีกทั้งการดึง
ผู้เช่ียวชาญระดับโลกเข้ามาในไทย เพราะทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในประชาคมโลก 

๘. English Language แนวทางที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คือการมีภาควิชาหรือบางวิชาที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกชั้นเรียน 
รวมทั้งมีหนังสือหรือตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะทำให้นักเรียนต้องค้นคว้าหาคำศัพท์ที่ใช้
ในการส่ือสาร 

๙. Educational Hub การสร้างศูนย์กลางการศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีทั ้ง ๔ ด้านของ 
Mega Trends ได้แก่ Robotics, Nanotechnology, Biotechnology และ Digital Technology เพื่อ
จะสร้าง School of Science and Research ด้วยการนำเทคโนโลยีท้ัง ๔ ด้านมาพัฒนาต่อยอด 

๑๐. Young Leadership Development การสร้างผู้นำรุ ่นใหม่ด้วยการคัดเลือกผู้นำรุ่น 
ด้วยการให้ทุนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้ให้เป็นผู้นำท่ีเป็นกำลังสำคัญของ
การเปล่ียนแปลงประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ 
ความพร้อมของโรงเรียน 

การวิเคราะห์ SWOT เบื้องต้นของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแม่ฮ่องสอน 

 
1. การวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมภายนอก (STEP) 

 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด 
เอื้อ 

(โอกาส) 
ไม่เอื้อ 

(อุปสรรค) 
๑. สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural  Factors :S)   
๑.๑  โครงสร้างทางอายุและ เพศ
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

-  ประชากรในวัยที่จะต้องได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
เพิ่มขึ้นหรือลดลง (สถิติย้อนหลัง  ๕  ปี และประมาณการ ๕ 
ปี ข้างหน้า) 

 ✓ 
 

๑.๒  สภาพของชุมชน/ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย 

- คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
- สภาพชุมชนท่ียังเป็นสังคมเกษตร ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

 
✓ 
 

✓ 
 

๑.๓  สุขภาพอนามัยของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

-  ปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน เช่น เอดส์ ภาวะทุพ
โภชนาการ 

 
 

✓ 
 

๑.๔  ค่านิยมของประชากรและ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

- ประชากรมีความต้องการได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อให้ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
- ความคาดหวังของสังคม ซึ่งต้องการให้บุตรหลานได้เรียนใน
โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
- ค่านิยมของสังคมไทย มีผลกระทบทำให้ผู้น้อยไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์หรือขัดแย้งกับความคิดของผู้ใหญ่ 
-  ความหลากหลายของผู้รับบริการทางการศึกษาด้านศาสนา 
ภาษา ค่านิยม และความเช่ือ 

✓ 
 
✓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 

๑.๕  ความรู้-ทัศนคติ-พฤติกรรม
ของประชากรและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย 

-  วัฒนธรรมต่างชาติหล่ังไหลเข้ามามากขึ้น ส่งผลให้เยาวชน
ไทยละเลยความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ปัญหาสารเสพติดและอบายมุข ท่ีเพิ่มขึ้น 
-  พฤติกรรมของคนไทยส่วนหนึ่งไม่ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน 

 
 
 
✓ 
 

✓ 

 
 

✓ 
✓ 

 
๔.  การเมืองและกฎหมาย(Political and Legal  Factors : P)   
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๒.  เทคโนโลยี (Technological  Factors :T)   
๒.๑ การใช้เทคโนโลยี -  เทคโนโลยีสมัยใหม่  มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว 
- เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้ต้อง
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
-ความเจริญด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ประชากรมีความต้องการ
พัฒนาตนเองมากขึ้น 

 

✓ 
 
✓ 

 

✓ 
 

๓.  เศรษฐกิจ (Economic  Factors  :  E)   
๓.๑  ภาวะทางเศรษฐกิจ - ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้การระดมทรัพยากรเพื่อการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานลดน้อยลง 
- การกระจายรายได้ในส่วนต่าง ๆ ของสังคมไม่เท่าเทียมกัน 

 ✓ 
 

✓ 
๓.๒  อาชีพผู้ปกครอง   -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป และ ทำ

การเกษตรตามฤดูกาล ทำให้มีรายได้น้อย 
 ✓ 

 
  ๓.๓  ความต้องการของตลาดแรงงาน - ความต้องการของตลาดแรงงานเป็นตัวกำหนดทิศทางการ

จัดการศึกษา 
✓ 

 
 

๔.  การเมืองและกฎหมาย(Political and Legal  Factors : P)   
  ๔.๑  นโยบายของรัฐบาล -  นโยบายการปรับลดอัตรากำลังคนภาครัฐ 

-  การใช้งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
-  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

 
✓ 

 

✓ 
 

✓ 
  ๔.๒  นักการเมืองท้องถิ่น -  บทบาทของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น  ✓ 
  ๔.๓  กฎหมายท่ีออกใหม่และท่ีมีอยู่เดิม -กฎหมายระเบียบข้อบังคับบางกรณี  

มีข้อจำกัด ทำให้ไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 ✓ 

 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นโอกาสของ
โรงเรียนได้แก่ ด้านเทคโนโลยี แม้ว่าจะเป็นอุปสรรคอยู่บ้างแต่ทางโรงเรียนก็สามารถปรับให้เหมาะสมได้ 
สำหรับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ได้แก่ ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม  ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเศรษฐกิจ 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( 2S 4M ) 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ 
(โอกาส) 

ไม่เอื้อ 
(อุปสรรค) 

๑.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and policy) 
๑.๑  โครงสร้าง-องค์กร -  การจัดองค์กร/โครงสร้างการบริหารเอื้อต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-  การส่ือสารภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน เป็นท่ี
รับรู้เข้าใจท่ัวถึงในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
-  นโยบายการดำเนินงานท่ีเน้นเอกภาพการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วม 
-  การมุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 

 

๑.๒  นโยบายขององค์กร -  การมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
-  ระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑ์ของโรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

✓ 
 
✓ 
 

 

๒.  ด้านการบริการและคุณภาพของผู้เรียน (Service and products) 
๒.๑  ความสามารถในการ
ให้บริการ 
        ๒.๑.๑  ความท่ัวถึ
ครอบคลุม 
กลุ่มเป้าหมาย 

-ประชากรกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม (พิเศษ ปกติ พิการ ด้อย
โอกาส ฯลฯ) ท่ีได้รับบริการจากโรงเรียน 
-  ปริมาณของนักเรียนท่ีเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียน 

 
 
✓ 
 

 
 
 
✓ 

      ๒.๑.๒  การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

-  หลักสูตรและการจัดแนวการเรียนการสอนเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ท้องถิ่น ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมวิทยาการ 
และสามารถนำไปแก้ปัญหาปฏิบัติจริงได้ 

✓  

      ๒.๑.๓  การจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอน 

-  ความสามารถของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-  เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย
สอดคล้องกับพื้นฐานพัฒนาการ ความถนัด ความสนใจ 
และศักยภาพของผู้เรียน 
-  ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการค้นคว้า สังเกต 
รวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาคำตอบ
ด้วยตนเอง 

✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
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-การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาะกับ
การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
-  การจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน 
ครอบคลุมท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ (เช่น 
ดนตรี ศิลปะ  กีฬา)  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  ท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย ศิลปะ  
และวัฒนธรรม 

 
 

✓ 
 

✓ 
 

        ๒.๑.๔  การจัดสภาพแวด 
ล้อมที ่ เอ ื ้อต ่อการการเร ียนรู้
ส ุ ข ภ า พ อ น า ม ั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยของผู้เรียน 

-  ความสะอาด  ร่มรื่น ความเป็นระเบียบ อบอุ่นปลอดภัย 
-  การจัดบรรยากาศและสถานท่ีเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรม 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอใช้ประโยชน์ได้และเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  การจัดระบบและมาตรการป้องกันให้โรงเรียนเพื่อปลอด
สารพิษ  มลพิษ ส่ิงเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม และ
อบายมุข 
-  การจัดระบบสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมพอเพียง
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 

✓ 
✓ 

✓ 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

✓ 
 

๒.๒  คุณภาพผู้เรียน 
      ๒.๒.๑  ความรู้
ความสามารถ(เก่ง) 

-  มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
-  ความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ 
-  ทักษะและนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิธีการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้
-  ทักษะในการจัดการและการทำงานท่ีถูกต้อง ผลงานมี
คุณภาพ รักการทำงานมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 

 
 
 
 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 
 

✓ 
 
 
 
 
✓ 

       ๒.๒.๒  สุขภาพกาย
สุขภาพจิต และบุคลิกภาพ (มีสุข) 

-  สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการและสมรรถภาพกาย พฤติกรรม การบริโภค การ
ออกกำลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพการ
ปลอดจากภาวะเส่ียงจากส่ิงเสพติดมอมเมา มีมนุษย์สัมพันธ์ 
การปรับตัวและแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
-  การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และมีบุคลิกภาพท่ีดี 
- สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

✓ 
 
 
 

✓ 
✓ 
✓ 
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-การป้องกัน สารเสพติด และโรคเอดส์ ความเป็น
ประชาธิปไตย การทำงานและความรับผิดชอบร่วมกันกับ
ผู้อื่น 
-  การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนท่ีควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ด้วยวิชาการท่ีหลากหลาย 
ต่อเนื่อง ตรงตามสภาพจริง 

 
✓ 
 

        ๒.๒.๓  การมีส่วนร่วม
ผู้เกี่ยวข้อง 

-  การศึกษาสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดบริการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
-  การตรวจสอบความสามารถ คุณลักษณะของผู้เรียน ผู้จบ
การศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ
ของโรงเรียนจากผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานภายนอกและ
สาธารณชน 
-  การกำหนดทบทวนในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการเรียน 
-  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนรู้และประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 

๒.๓  คุณภาพ/คุณลักษณะของ
ผู้เรียน 
      ๒.๓.๑  คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (ดี) 
 

-  คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ท่ีครอบคลุม ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามหลักศาสนา ความมีเมตตา 
กรุณา ซื่อสัตย์สุจริต การบริโภคใช้สอยอย่างประหยัดคุ้มค่า
การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
-  การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมซึ่ง
ครอบคลุมการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี การใช้สิทธิเสรีภาพ 
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี การใช้สิทธิเสรีภาพ การ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบ ประเพณี การร่วมกิจกรรม
การพัฒนาและการเมืองการปกครอง 
-  จิตสำนึก และการปฏิบัติท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 

 

๓.  ด้านบุคลากร(Man) 
๓.๑  ปริมาณอัตรากำลัง -  ความเพียงพอของครูและบุคลากร  ✓ 
๓.๒  คุณภาพครูและบุคลากร -  คุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถท่ีตรงสายงานท่ีปฏิบัติ 

-  จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม 
✓ 
✓ 
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-  ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
-  ความสามารถในการแสวงหาความรู้ วิจัย วิเคราะห์ 
แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
และผู้เรียน 
- ขวัญและกำลังใจ 

✓ 
✓ 
 
 
✓ 

๔.  ด้านการเงิน(Money) 
  ๔.๑ ประสิทธิภาพในการ
บริหาร 
เงิน 

-  การใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามความต้องการของ
โรงเรียน 
-  การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไป
ตามแผนงาน/โครงการท่ีกำหนดไว ้

✓ 
 

 
 
✓ 

๔.๒  ความสามารถในการระดม
ทุน 

-  ความสามารถของโรงเรียนในการระดมเงินทุน/เงิน
สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรต่าง ๆและชุมชน 

 ✓ 

๕.  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ -  ความเพียงพอของส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียน 
-  ความเพียงพอของอาคารสถานท่ีแหล่งเรียนรู้และส่ิง
อำนวยความสะดวก 
-  ความสามารถในการจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการ 
ประสิทธิภาพในการใช้ ส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 

๖.  ด้านการบริหารจัดการ(Management) 
๖.๑  กระบวนการบริหารจัดการ -  การบริหารจัดการท่ีเป็นระบบคล่องตัวลดขั้นตอน 

สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
-  การใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ในการบริหารจัดการ 
-  มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
-  การปฏิบัติตามแผน 

✓ 
 
✓ 
✓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
✓ 

 - การนิเทศ  กำกับ ติดตาม  ประเมินผล เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
-  การบันทึก การรายงานผล การประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
- การนำข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน 
-  การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 

✓ 
 
 

✓ 
 
✓ 

 
 

✓ 
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๖.๒  คุณภาพผู้บริหาร -  การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
-  การจัดการให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
-  ระบบการสรรหาผู้บริหารท่ีมีคุณภาพ 
-  พฤติกรรมของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับการปฏิรูปการ
เรียนรู ้
-  คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นแบบอย่างท่ีดี 
-  ภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ 

✓ 
✓ 
 
 
✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียน
ได้แก่ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and policy)  ด้านบุคลากร(Man) ด้านการบริหารจัดการ
(Management) สำหรับปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน ได้แก่ ด้านการบริการและคุณภาพของผู้เรียน (Service and products) 
ด้านการเงิน(Money)   ปัจจัยด้านด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
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3. คะแนนปัจจัยภายนอก 

 
 

4. คะแนนปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 

น.น.
คะแนน

รวม
เท่ากับ 

๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 

สรุป 
จุด
แข็ง 

จุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
(๑-๕) (๑-๕) 

๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1)  0.20 4.37 4.12 0.87 0.82 0.05 
๒. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.14 4.44 3.91 0.62 0.55 0.07 
๓. ด้านบุคลากร (M1) 0.16 4.53 4.18 0.72 0.67 0.05 
๔. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน(M2)            0.12 4.56 0.00 0.55 0.00 0.55 
๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.10 4.28 3.68 0.43 0.37 0.06 
๖. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.28 4.61 3.63 1.29 1.02 0.27 

สรุปปัจจัยภายใน  4.49 3.43  
เฉล่ียปัจจัยภายใน 0.53  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายนอก 
น้ำหนัก

คะแนนรวม
เท่ากับ ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป โอกาส อุปสรรค 

โอกาส อุปสรรค 
(๑-๕) (๑-๕) 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.34 4.29 3.67 1.46 1.25 0.21 
๒. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.22 3.91 3.76 0.86 0.83 0.03 
๓. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.31 3.82 4.29 1.18 1.33 -0.15 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย   (P) 0.13 4.16 4.20 0.54 0.55 -0.01 
สรุปปัจจัยภายนอก  4.04 3.95  

เฉล่ียปัจจัยภายนอก 0.05  
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๕. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 

(๑) 
 

ปัจจัย
ภายนอก 

(๒) 
นน.

คะแนน
รวม

เท่ากับ 
๑ 

(๓) 
ค่าคะแนน 

(๔) 
คะแนนจริง 

(๕) 
 
 

สรุป 

(๖) 
 

ปัจจัย
ภายใน 

(๗) 
นน.

คะแน
นรวม
เท่ากับ 

๑ 

(๘) 
ค่าคะแนน 

(๙) 
คะแนนจริง 

(๑๐) 
 
 

สรุป 
 

โอกาส 
(๑-๕) 

 
อุปสรรค
(๑-๕) 

 
โอกาส 

 
อุปสรรค 

จุด
แข็ง 

(๑-๕) 

จุด 
อ่อน 
(๑-๕) 

จุด
แข็ง 

จุด 
อ่อน 

๑. S 0.34 4.29 3.67 1.46 1.25 0.21 ๑. S1 0.20 4.37 4.12 0.87 0.82 0.05 

๒. T 0.22 3.91 3.76 0.86 0.83 0.03 ๒. S2 0.14 4.44 3.91 0.62 0.55 0.07 

๓. E 0.31 3.82 4.29 1.18 1.33 -0.15 ๓. M1 0.16 4.53 4.18 0.72 0.67 0.05 

๔. P 0.13 4.16 4.20 0.54 0.55 -0.01 ๔. M2 0.12 4.56 0.00 0.55 0.00 0.55 

       ๕. M3 0.10 4.28 3.68 0.43 0.37 0.06 

       ๖. M4 0.28 4.61 3.63 1.29 1.02 0.27 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.08 2.65  สรุปปัจจัยภายใน 3.49 2.34  
เฉล่ียปัจจัยภายนอก 0.05  เฉล่ียปัจจัยภายใน 0.53  

จากตารางสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  สามารถสรุปความหมายได้ดังนี้ 

 ปัจจัยภายนอก   ท่ีเป็นโอกาสต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(+0.21)  และ ด้านเทคโนโลยี  (+0.03) ด้านการเมืองและกฎหมาย (-0.05) สำหรับปัจจัยที ่เป็น
อุปสรรคคือ ด้านเศรษฐกิจ  (-๐.01)  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว  ปัจจัยภายนอก มีโอกาส มากกว่า 
อุปสรรค ซึ่งเอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๐.05) 

 ปัจจัยภายใน   โดยสรุปสถานศึกษามีจุดแข็งในด้านประสิทธิภาพทางการเง ิน(+๐.05)           
ด้านบริหารจัดการ (+0.07)  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (+๐.05)  ด้านผลผลิตและการบริการ      
(+0.55) และมีจุดอ่อน  ด้านบุคลากร (+0.06) ด้านวัสดุอุปกรณ์(+๐.27) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว 
สถานศึกษามีจุดแข็งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากกว่าจุดอ่อน (+๐.53) 
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กราฟแสดงผลประเมินสถานภาพของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

STARS  ดาวรุ่ง  หมายถึง  โรงเรียนมีสมรรถนะภายในท่ีเข็มแข้ง และสภาพแวดล้อมภายนอก
ท่ีเอื้อต่อการดำเนินการ  กำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโต  
            

QUESTION  MARK เครื่องหมายคำถาม  หมายถึง โรงเรียนมีสมรรถนะภายในมีปัญหาตอ้ง
แก้ไขจุดอ่อนภายในโรงเรียน  ในขณะที่มีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื ้อต่อการดำเนินกิจการของ
โรงเรียน   กำหนดกลยุทธ์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อสร้างโอกาสขยายงานหรือสร้างความเจริญเติบโต
ในอนาคต          
  

DOGS  สุนัขจนตรอก หมายถึง  โรงเรียนมีปัญหาสมรรถนะภายในที่จะต้องแก้ไขและยงัไม่มี
ปัจจัยเอื้อ โรงเรียนควรทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อหาสาเหตุปัญหาเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะภายในให้มีความเข็มแข้งเพียงพอท่ีจะดำเนินการต่อไป 
       

CASH COWS  วัวแม่ลูกอ่อน หมายถึง  โรงเรียนมีสมรรถนะภายในที่เข็มแข็งแต่ขาดการ
สนับสนุนหรือไม่ได้รับความสนใจในการดำเนินกิจการ  กลยุทธ์ที่ควรนำมาใช้หากใช้สถานภาพของ
โรงเรียนตกอยู่ในตำแหน่งนี้คือ การพัฒนาสมรรถนะภายในโรงเรียนเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการ
ดำเนินกิจการให้เจริญเติบโตต่อไปเมื่อมีโอกาส       
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๖. สภาพปัญหาของโรงเรียน  
๖.๑ ด้านการบริการและคุณภาพของผู้เรียน (Service and products) 
๑.  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และส่ือท่ีเหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนยังมีน้อยมาก 
๒.  การจัดบรรยากาศและสถานท่ีเรียน ท่ีปฏิบัติกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ และบาง

สถานท่ีไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.  ผู้เรียนขาดทักษะและนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิธีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  O-Net ต่ำ 
๔.  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงาน สนับสนุนการเรียนรู้

และประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้อยมาก 
 

๖.๒ ด้านบุคลากร 
๑.  ขาดครูท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
๒.  มีครูไม่เพียงพอ 
๓.  ขาดบุคลากรสายงานสนับสนุน อาทิ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงินการบัญชี เป็นต้น 

 
๖.๓ ด้านการเงิน 
๑.  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากต้นสังกัดไม่เพียงพอ 
๒.  โรงเรียนไม่สามารถระดมเงินทุน/เงินสนับสนนุการจัดการศึกษาขององค์กรต่างๆและชุมชน

ได้ตามเป้าหมาย 
 

๖.๔ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
๑.  ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนไม่เพียงพอ 
๒.  ไม่มีอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้  และส่ิงอำนวยความสะดวก ท่ีเพียงพอกับการจัด

การศึกษาให้กับนักเรียนอย่างเหมาะสม 
 
หลักการในการดำเนินงาน 

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยนำไปกำหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน และ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ TEAK MODEL ซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบของระบบ
บริหารจัดการได้ดังนี้ T : Team การทำงานร่วมกันทุกฝ่ายงาน  E : Environment  การจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที่ (การศึกษาเชิงพื้นที่) A : Action การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพการศึกษาผ่าน 
LAHU MODEL การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่าน TEAK MODEL  
และการขับเคลื ่อนระบบดูแลช่วยเหลือผ่าน PANGMAPHA MODEL TO STAR  K : Know – how 
checking การสะท้อนผลการดำเนินงาน เพื่อการต่อยอดและปรับปรุง คือ ทำการวัดและประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาในทุกด้าน และสะท้อนผลการดำเนินงานถึงจุดเด่น ข้อควรพัฒนา รวมถึง
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ระดับความสามารถทางด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อการต่อยอดและปรับปรุงต่อไป และใช้  TEAK 
MODEL ในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็น STAR และมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพสามารถ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางการภายและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอย่างปลอดภัยตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และความรู้ในพัฒนาชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมให้กับผู้เรียนผ่าน NATUR-E MODEL จากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
รางวัล Best Practices โรงเรียนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม โครงการสร้างจิตสำนึก ความรู้ในการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและทันสมัย ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด รวมถึงห้องภาพยนตร์ทุกห้องเรียนมีสื่อ DLIT มีสื่อ ICT รวมถึงได้นำระบบเพิ่ม
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Q-info) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

 ผู้เรียนสุขภาพดี  มีคุณธรรมนำความรู้  สู่คุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ีความรู้  ความสามารถด้านดิจิทัล และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
อย่างมีคุณภาพ  

3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ยืน  
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้เท่าทันโรคอุบัติใหม่ ป้องกันโรคภัย มีสุขอนามัยท่ีดี  
5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ

ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพท้ังระบบ สู่ความเป็นครูมือ

อาชีพในศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าประสงค์หลัก 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนึกในความเป็นไทย 
ใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า (มฐ.1) 

2. ผู้เรียนมีศักยภาพด้านเทคโนโลยี สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ตามทักษะในศตวรรษท่ี 21  

3. ครูน้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  

4. ผู้เรียนรู้เท่าทันโดยสามารถสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื ่อถือ และสามารถบอกต่อเพื่อ
ป้องกันโรคภัย ตามหลักสุขอนามัยท่ีดี  

5. สถานศึกษาเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ มีแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงานอย่างต่อเนื่อง    
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ 

7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนึกในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาส่ิงแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เอกลักษณ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
รักษ์วัฒนธรรม 

 
อัตลักษณ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

รวมเผ่าชาวดอย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนท่ี 4 

กรอบกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 
กรอบกลยุทธ์ระดับโรงเรียน พ.ศ. 2565 – 2569 

 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
 ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาได้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ๔) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้าง
นวัตกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษต่างประเทศ 
กิจกรรมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละ 
กิจกรรมกลุ่มสาระสังคม 
กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย 
กิจกรรมงานแนะแนว 
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติด 
กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน สำนึกในความเป็นไทย 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
 ผู้เรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป 
 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่น 
กิจกรรมวันสำคัญ 
 

 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
ก ิจกรรมพ ัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ ื ่อการ
บริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการ
สอนกิจกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
          ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมท่ีดี  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรม To  be number 1 
กิจกรรม โรงเรียน อย.น้อย 
กิจกรรมกีฬาเป็นยาวิเศษ 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมอาคารสถานท่ี 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  
 ๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
กิจกรรมพัฒนานโยบายและแผน 
กิจกรรมสำนักผู้อำนวยการ 
กิจกรรมงานบัญชีโรงเรียน 
กิจกรรมพัฒนาระบบพัสดุและทรัพย์สิน 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงนิ 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
กิจกรรมงานหอพักนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาเวรยาม 
กิจกรรมปฏิคม 
กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ 
กิจกรรมกิจการนักเรียน 
กิจกรรมสำนักวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
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มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
          ๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 ๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีอื่นต่อการเรียนรู้  
 ๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 ๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 ๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

 
กิจกรรมงานการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 
กิจกรรมห้องสมุดเปิดโลกทัศน์ 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา 
เป้าหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
2565 2566 2567 2568 2569 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ
จัดการ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  
 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

  แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เป็นแผนท่ีมุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติจึงกำหนดหลักการ 
แนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
 

1. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ใช้ TEAK MODEL ในการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ

ท่ีสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
  Team (T) การทำงานร่วมกันทุกฝ่ายงาน คือ ทำการประสานความร่วมมือ ระหว่าง 
บุคคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ในการ
กำหนดความต้องการทางการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วน 
  Environment (E) การจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ (การศึกษาเชิงพื้นท่ี) คือ การ
จัดการศึกษาตามความต้องการของพื้นที่ โดยมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และแผนยุทธศาสตร์
สถานศึกษาการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ ่น รวมถึงการจัดทำสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
  Action (A) การดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในทุกด้าน  
  Know – how checking (K) การสะท้อนผลการดำเนินงาน เพ ื ่อการต่อยอดและ
ปรับปรุง คือ ทำการวัดและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในทุกด้าน และสะท้อนผลการ
ดำเนินงานถึงจุดเด่น ข้อควรพัฒนา รวมถึงระดับความสามารถทางด้านต่างๆ ของสถานศึกษา เพื่อการต่อ
ยอดและปรับปรุงต่อไป 
 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยการส่งเสริมสนับสนุนและ

กำกับและดูแล ดังนี้ 
Launch Plotting (L) คือ ขั ้นการเริ ่มวางแผนการ คือ การรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประกอบกับผลการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และระบบบริหารจัดการ เพื่อทำการวิเคราะห์หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา 
รวมถึงนำข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์สถานศึกษา มากำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา และจัดทำแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 Accomplished Performing (A) การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา คือ มีการ
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและแนวทางการประกันคุณภายของ
สถานศึกษา รวมถึงดำเนินการตามแผนแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ท่ีกำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  

  Happened Record (H) ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คือ มีการ
ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ  
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 Uncovered Assessing (U) การประเมินและรายงานต่อสาธารณะชนทุกช่องทางสื่อสาร คือ 
ทำการวัดและประเมินผลการดำเนินการ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย รวมถึงสะท้อนผลการดำเนินงาน 
โดยจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเพื่อการต่อยอดและปรับปรุงต่อไป 

3.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 โรงเรียนได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยนักเรียนภายใต้ PANGMAPHA MODEL TO STAR โดยมี
เป้าหมายเพื ่อ ให้นักเรียนเป็น STAR มีระบบการบริหารจัดการแบบ PANG อีกทั ้งมีกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงานกระบวนการเป็น MAPHA มาใช้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิด
ความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองส่งเสริมอย่างรอบ
ด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต 
สามารถรอดพ้นจากวิกฤติ ปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบันและใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข โดยมีการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 P : PLAN มีการวางแผนกำหนดทิศทางการการบริหารจัดการและการดำเนินระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยได้จัดทำระบบโครงสร้างการบริหารงานเพื ่อจัดทำขอบข่ายหน้าที่ข องแต่ละทีม จัดทำ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 A : Attitude การสร้างทัศนคติท่ีดีในการดูแลช่วยนักเรียนให้กับบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากการท่ีได้นำคณะครูเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สร้างและทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมนำ ในการปฏิบัติตามกรอบหน้าท่ีของตนเอง  
  N : Network การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  G : Good To Great  โรงเรียนได้นำการบริหารงานโดยวงจรคุณภาพ (PDCA) มีกระบวนการวาง
แผนการทำงาน ดำเนินงาน  ตรวจสอบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ ปรับปรุงการทำงาน จึงก่อเกิดวิธีการ
และแนวทุกขั้นตอนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดีตรงกับสภาพปัญหาของโรงเรียน 
ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินงานอยู่เสมอ  
 M : Moral (กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียน) โรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่
ร่วมกันในโรงเรียนและสังคมของนักเรียนอย่างมีความสุข โดยที่นักเรียนชั้น ม.1 – 6 ได้เข้าร่วมโรงเรยีน
คุณธรรม มีการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม มีครูพระเข้ามาสอนธรรมมะทุกๆ วันศุกร์  เพื่อรับฟัง
การบรรยายธรรม  
 A : Aboriginal (กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า) งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีการส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความภาคภูมิใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อาทิเช่น นักเรียนแต่งกายชนเผ่ามาโรงเรียนทุกวันศุกร์  มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ร่วมถึงการส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนโดยการเป็นมัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 
 P : Place (กิจกรรมจัดแหล่งเรียนในโรงเรียน) การจัดสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อเปิด
โอกาสใน การเรียนรู้ มีการจัด19 ห้องเรียนคุณภาพ 19 แหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนท่ีกว้างไกลของผู้เรียน 
และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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 H : Helpful (กิจกรรมการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน) ได้จัดกิจกรรม
หลากหลาย เช่น มีชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียนเพื่อเพื่อนช่วยเพื่อน จัดทำ
แบบประมวลผลรายวิชาฉบับย่อแก่ผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางการติดตาม ตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียน
การประชุมผู้ปกครองท่ีไม่มาประชุม ทางโรงเรียนจะมีนัดหมายจนกว่าผู้ปกครองจะมารับทราบผลการเรียน
และพฤติกรรมของบุตรหลาน และการสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข็มแข็ง 
 
 A : Activity (กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก) กระบวนการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน รวมทั้งการส่งต่อนักเรียนมีกิจกรรมท่ีดำเนินการ อาทิ
เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระระหว่างเรียน 
กิจกรรมทำความดี ทดแทนคุณพ่อแม่ กิจกรรมเชิดชูนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น กิจกรรม
บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่โลกกว้างไกล 

โดยมีเป้าหมายหรือความสำเร็จท่ีต้องเกิดกับนักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เป็น STAR 
ได้แก่   

S = Supporting life Skills   คือ การส่งเสริมสนับสนุนทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 

T = Thinking and solving problems คือ การส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด และได้แก้ปัญหา 

A = Achieving academic goals คือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายทางการศึกษา 

R = Realising racial identity คือ การส่งเสริมให้นักเรียนตะหนัก รู้สำนึกถึงอัตลักษณ์ทางเช้ือ
ชาติ ชาติพันธุ์ 

 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนดำเนินงานสอดคล้องท้ัง 5 ข้ันตอนของ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
 
4. ระบบนิเทศ ติดตาม ภายใน 

โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ได้ปรับกลยุทธในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการเรียนรู้ โดยมีลักษณะ คือ      
ทำการประสานความร่วมมือเป็นทีม ระหว่างบุคคลากรในสถานศึกษา ในการกำหนดเป้าหมาย            
ทางการศึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมกัน โดยเน้นการจัด
การศึกษาตามความต้องการของพื้นที่ ผ่านการจัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ทำการวิเคราะห์ผู้เรียนและแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถในใบงานท่ี 0  

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการวิเคราะห์ผู ้เรียนมากำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้และจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ในใบงานท่ี 1และ2  

ขั้นตอนที่ 3 นำแผนการจัดการเรียนรู้มาวิพากษ์ร่วมกับทีมสมาชิกและนำแผนมาปรับปรุงแก้ไขใน
ใบงานท่ี 3และ4  
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ขั้นตอนที่ 4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้คู่วิพากษ์เข้าร่วมสังเกตช้ัน
เรียนในใบงานท่ี 5 แต่เนื่องจากโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงทำการบันทึกคลิป
วิดิโอการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ Buddy teacher ทำการวิพากษ์  

ขั้นตอนที่ 5 วิพากษ์การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในใบงานท่ี 6  

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในใบงานท่ี 7 เพื่อการต่อยอดและปรับปรุง ผ่าน
การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากข้อมูลที่ได้จากการบันทึกหลังแผน และจากการ
วิพากษ์การจัดการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม โดยสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ถึงจุดเด่น ข้อควรพัฒนา รวมถึง
ระดับความสามารถทางด้านต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งหลังจากดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละ
วงรอบ จะเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แลกเปลี่ยนถึงข้อค้นพบต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวงรอบถัดไป และหลังจากทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 3 วงรอบ ต้องทำ
การสรุปผลการดำเนินงานท้ัง 3 วงรอบ โดยสรุปผลในรูปแบบของงานวิจัยในช้ันเรียน 
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ส่วนท่ี 6 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้เกี่ยวข้อง 

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 มีหน้าที่เป็นไปตามระเบียบการทรวงศึกษาธิการว่าด้วย หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2556 จัดทำแผนแม่บทพัฒนาของโรงเรียน 

1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
2) ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ทางวิชาการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
3) เสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
4) แสวงหาให้การสนับสนุน ด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนวิทยากรภายนอก  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาของนักเรียนทุกด้านท้ังในและนอกโรงเรียน 
6) รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7) ประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่น ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาโรงเรียน 
8) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้การบริการจากโรงเรียนให้โรงเรียนเป็น 

แหล่งวิทยากรของชุมชน และร่วมกันพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริการโรงเรียน (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 

1) บริหารงานตามนโยบาย/กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผนของโรงเรียนและธรรมนูญโรงเรียน 
2) บริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย วินัยของทางราชการ และปฏิบัติตามนโยบายของ 

หน่วยเหนือ 
3) นิเทศ ควบคุม กำกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ งานบุคลากร งานบริหารงบประมาณ 

และ 
งานบริหารท่ัวไป อย่างสม่ำเสมอ 

4) ควบคุมดูแล และจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม 
5) เป็นผู้นำในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา 
6) ส่งเสริมให้ครูจัดทำหลักสูตร ส่ือ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอและจัดเก็บอย่างเป็น 

ระบบ 
7) ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของครู ตลอดจนจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ 
ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ และสนับสนุนให้ครูจัดทำผลงานทางวิชาการ 

8) ประชุมประจำเดือน ประชุมทางวิชาการและฝ่ายต่างๆ ติดตามการปฏิบัติงานและประเมิน 
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข 

9) ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ไม่ควรมากเกินไปเพื่อประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานราชการท่ี 
เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

10)  สรุปผลปฏิบัติงานของสถานศึกษา รายงานประชามสัมพันธ์ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
รายงานต่อผู้ปกครองและสาธารณชน 
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บทบาทของครูผู้สอน 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีสอนนักเรียน โดยเตรียมการสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ 
2) จัดทำแผนการสอนและสอนตามแผนการสอนคู่มือครู 
3) จัดให้มีตารางซ่อมเสริม และสอนซ่อมเสริมเป็นประจำ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ตามความต้องการของสังคม 
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคน ทุกด้าน เช่น ประวัติส่วนตัว พฤติกรรมด้าน

ต่างๆ 
สุขภาพอนามัย ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6) จัดทำธุรการช้ันเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
7) ปฏิบัติงานสอนและวัดผลประเมินผล ตามระเบียบวัดผลของทางโรงเรียน 
8) ร่วมกับผู้บริหารให้การนิเทศภายใน 
9) ปฏิบัติงานตามแผน โครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
10) ปฏิบัติงานตามแผน ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลง และแนวปฏิบัติของ 
โรงเรียน 
11) ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
12) ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับจากผู้บริหาร 

 
บทบาทของนักการภารโรง 

1) มีหน้าท่ีทำความสะอาดอาคารเรียน และอาคารประกอบ บริเวณโรงเรียน 
2) ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 
3) ซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งาน 
4) ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอาคารเรียนให้สะอาดปราศจากกล่ิน 
5) อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ีราชการ และทัพยากรของโรงเรียน 
6) ดูแล จัดหาด้านสาธารณูปโภค น้ำด่ืม น้ำใช้ให้เพียงพอในการบริการแก่คณะครูและนักเรียน 
7) ปิด – เปิดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการต่างๆ ในวันเวลาราชการทุกวัน 
8) จัดหาถังขยะไว้ทุกจุด กำจัดขยะทุกจุดในบริเวณโรงเรียน 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามผู้บริหาร มอบหมาย ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับทางราชการ 

 
บทบาทของผู้ปกครอง และชุมชน 

1) ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆของโรงเรียน 
2) ศึกษารายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและเสนอแนะ 

แนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3) ร่วมมือกับทางโรงเรียนในการให้การศึกษา ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาด้านการเรียนและความ 

ประพฤติของนักเรียน 
4) ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการต่างๆ โดยเฉพาะจัดหาวัสดุอุปกรณ์อาคาร ส่ิงก่อสร้าง 



36 
 

5) ให้การสนับสนุนแหล่งวิชาการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์การเรียนการสอน 
6) อบรมสั ่งสอนบุตรหลาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงของโรงเรียนและปฏิบัติอยู ่ใน

วัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 

7) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อช้ีแจงจากทางโรงเรียน และร่วมเสนอความคิดเห็น เสนอแนวทาง
ท่ี 

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา 
8) ให้กำลังใจและกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน 
 ด้านการเรียน 

1) นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรท่ีโรงเรียนกำหนด 
2) นักเรียนต้องต้ังใจเรียน 
3) นักเรียนต้องปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกำหนดร่วมกันทุกกิจกรรม 
4) นักเรียนต้องทำงานท่ีมอบหมายให้เสร็จทันเวลาท่ีกำหนด 
5) นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องสมุดอย่างน้อยสับดาละ 8 ช่ัวโมง 
6) นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย 
7) นักเรียนต้องประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยประสานกับครูประจำช้ันหรือประจำวิชา 
8) นักเรียนต้องสอบแก้ตัวทันทีหรือตามท่ีโรงเรียนประกาศเมื่อสอบไม่ผ่านวิชาไดๆ 
 
ด้านความประพฤติ 
1) นักเรียนต้องช่วยการรักษาทรัพย์สินขิงทางโรงเรียน ไม่ขโมย ไม่ทำลายหรือนำพวกทำลาย 
2) นักเรียนต้องเป็นคนเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น 
3) นักเรียนต้องเคารพครู ผู้ใหญ่ พระสงค์ตามฐานะของบุคคลด้วยความนอบน้อม 
4) นักเรียนต้องเป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อย กิริยาสุภาพ ตามกาลเทศะ นั้นๆ 
5) นักเรียนต้องเป็นผู้นำของการประหยัด อดออม 
6) นักเรียนต้องไม่ทะเลอะวิวาทกันในโรงเรียน 
7) นักเรียนต้องช่วยเหลือครูทุกคนตามท่ีร้องขอด้วยความเต็มใจ 
8) นักเรียนต้องเช่ือฟังครูทุกคนด้วยความเคารพ 
9) นักเรียนต้องเข้าแถวรับส่ิงของ หรือเมื่อเป็นการบริการสาธารณะทุกครั้งไม่มีการยกเว้น 
10) นักเรียนต้องช่วยกันทำงานในโรงเรียน 
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ด้านการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป 
1. มีหน้าท่ีทำเวรทำความสะอาดห้องเรียน 
2. มีหน้าท่ีทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน 
3. มีหน้าท่ีรับผิดชอบส่วนท่ีครูมอบหมายเฉพาะ 
4. มีหน้าท่ีเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง หรือหน้าห้องเรียน ท้ังตอนเช้าหรือตอนบ่าย 
5. มีหน้าท่ีบริการชุมชนเสมอ 
ด้านการช่วยเหลือครอบครัว 
1) ต้องช่วยเหลือครอบครัว 
2) ต้องช่วยดูแลน้อง หรือผู้ท่ีช่วยตนเองไม่ได้ในครบครัว 
3) ต้องเคารพเช่ือฟังบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 
4) ต้องแบ่งเบาภาระของบิดามารดาผู้ปกครองได้ตามสมควร 
บันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง 
1) ครูและผู้ปกครองร่วมกันสร้างความก้าวหน้าให้กับนักเรียน 
2) โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันจัดการศึกษา 
3) ผู้ปกครองกำกับดูแลบุตรหลานตามหลักการท่ีโรงเรียนเสนอแนะ 
4) ผู้ปกครองทำครอบคัวให้อบอุ่น 
5) โรงเรียนและผู้ปกครองพูดทางบวกกับนักเรียนและบุตรหลาน 
6) ร่วมกันช่วยเหลือดูแลให้นักเรียนให้ปลอดยาเสพติด 
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ประกาศคำสั่งโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ท่ี   038  /  2565 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ระยะ 5 ปี 
( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 

........................................................................ 
 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 ปี (พศ. 2565 – 
2569) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตราท่ี 39 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. นายวิราว์    วัฒนกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
 2. นายสมจิตร    ปวงประสาท        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองประธาน 

3. นายนราวิชญ์    ใสส่อง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
 4. นายพนม    หิรัญโกเมนท์  ตัวแทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 5. นายธีรเดช    พิทักษ์สิรินนท์  ตัวแทนนักเรียน   กรรมการ 
 6.  นางทัศนีพรรณ      มะลิดวง   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 7.  นางธัญญรัตน์    เทศมี   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 8.  นางสาวกัลยา        แซ่เฮ้อ  คร ู    กรรมการ 
 9.  นางสาวสรารัตน์    สมบูรณ์ชัย  คร ู    กรรมการ 
 10.  นางสาวแพรพลอย     บุศยาณิน  คร ู    กรรมการ 
 11.  นางสาวพรวนัช    มณีวัฒนพร  คร ู    กรรมการ 

๑2. นางสาวเบญจมาศ    แสนก๋า  คร ู    ประธาน 
 13. นางสาวสุดาพร      แสงจันทร์สกุลเพ็ญ คร ู    กรรมการ 
 14. นายชยุตม์     กิจโชคประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
 15. นายญาณภัทร     วิไลจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 16. นายศมกร     ศิลาโชติ  คร ู    กรรมการ 
 17. นางสาวบงกช    ศิลป์มิตรภาพ  คร ู    กรรมการ 
 18. นางสาวกฤตติยาภรณ์  วังขวา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 19. นางสาวศศิธร    ทิชาจารย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 20. นางสาวผกามาศ    อาฆะโรจน์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 21. นางสาววิภาวรรณ    อ่อนสะอาด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 22. นางสาวต้องใจ           จาย   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 23. นางสาวกุลปริยา    รอดสุวรรณ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 24. นายธนดล     กันใจ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

25. นางสาวธิติสุดา    แปงสาย  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5 ปี (พ.ศ. 2565 -  พ.ศ. 2569 ) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เป็นผลดีกับทางราชการและรายงานผู้บริหารให้ทราบด้วย 

ท้ังนี้ ต้ังแต้บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง ณ วันท่ี  19 พฤษภาคม พ.ศ.  2565 
       
               (ลงช่ือ) 
                 
         (นายวิราว์  วัฒนกิจ) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


