การพิจารณาเห็นชอบ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕๖5 – ๒๕๖7)
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕6๒ หมวด ๑ มาตรา ๙ นโยบาย
กระจายอำนาจสู่โรงเรียน บริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน และเป็นนิติบุคคล โรงเรียนยโสธร
พิทยาคมโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖7)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะบุคคลตัวแทนองค์กรชุมชน มีบทบาทหน้าที่
สำคัญในการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา พัฒนาโรงเรียนในเชิงนโยบายให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนกลยุทธ์สถานศึกษามีความสำคัญยิง่ ต่อการกำหนด
ทิศทางการบริหารการจัดการ สู่การพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีแผนปฏิบัติการเป็นแผน
ขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีทิศทางสู่ความยั่งยืน
ผลจากการพิ จารณาร่างแผนกลยุท ธ์ส ถานศึ ก ษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) ของ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เห็นว่า : มีความเหมาะสม ครอบคลุมตามบริบทแห่งการพัฒนาสถานศึกษาที่
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ขั บ เคลื่ อ น ตามกรอบหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ห รื อ ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้แผนกลยุทธ์นี้ เป็นแผนแม่บทใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต่อไป

(นายสายชล โพธิ์ศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

( นายชัชพล รวมธรรม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

คำนำ
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการจัดวางทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกปัจจุบัน
การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ สถานศึกษาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กำหนดเป็น
แผน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565 – 2567) ซึ่งในกระบวนการจัดทำตามลำดับขั้นตอน มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ ในระหว่างวันที่
24 – 25 ธันวาคม 2564 โดยวิทยากรผู้มคี วามเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และมีบทบาทสำคัญในการ
บริหารจัดการศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาแห่ งประเทศไทย และคณะ ทั้งนี้ มีการประชุม วางแผน และได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา กำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน คณะทำงานทุก
กลุ่มงาน ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนงาน ที่มีส่วนร่วมทำในการ
จัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จนสำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนีจ้ ะเป็นเครื่องมือทีใ่ ช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สู่เป้าหมายให้สัมฤทธิผ์ ลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อ
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อไป

( นายชัชพล รวมธรรม )
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

สารบัญ
เรื่อง
การพิจารณาเห็นชอบแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)
คำนำ
บทสรุปแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
บทสรุปของผู้บริหาร ครูและภาคีเครือข่าย
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดยโสธร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2.1 ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
บทที่ 2 การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน หาจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน
(Weakness) โดยใช้หลัก 2S 4M
2.วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หาโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้
หลัก STEP
3.สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การประเมินสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม
5. กราฟแสดงสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ โรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม
บทที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษา
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
-เป้าประสงค์ สมรรถนะหลัก
- กลยุทธ์การพัฒนา
-อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบายการพัฒนา ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
-เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
-การประกันคุณภาพภายใน แผนพัฒนาเพือ่ ให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
-แนวทางพัฒนา
-นโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ
ยโสธร
-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์หลัก
-กลยุทธ์ นโยบายการพัฒนา
- จุดเน้นเพื่อพัฒนา

หน้า

1
1
9
9
14
17
28
28
28
32
34
35
38
39
39
39
35
40
42
43
44
45
45
45
61
47

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
-กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลยุทธ์ที่ 1
-กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลยุทธ์ที่ ๒
- กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลยุทธ์ที่ ๓
ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2565 – 2567
สู่แผนปฏิบัติการ
แนวทางจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
บทที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ตามแผนกลยุทธ์
การติดตามประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
แผนผังยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
แนวทางดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
ภาคผนวก
คำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่ 234/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม(25652657)
คำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่ 235/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม(2565-2657)
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47
48
50-56
57
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64-69
70-73
74
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
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21
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23

แสดงขนาดพื้นที่ จังหวัดยโสธร
การปกครองท้องที่
จำนวนประชากร
ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จำนวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน
ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564 DMC
แสดงแผนการเรียน และจำนวนห้องเรียน ปีงบประมาณ 2564
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เป็นสำคัญ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียน
การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน หาจุดแข็ง
(strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลัก 2S 4M
สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก หาโอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลัก STEP
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลยุทธ์ที่ 1
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลยุทธ์ที่ ๒
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กลยุทธ์ที่ 3
ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑
ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2
ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 3
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร
แสดงลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธร
แสดงเขตพื้นที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (โดยประมาณ)
แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖4
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖4
แสดงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยึดโรงเรียนเป็นฐาน
บริหารจัดการแบบกระจายอำนาจแบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แสดงแนวทางดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการด้วยระบบบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) (TQM)

หน้า
2
3
12
13
19
20
77
78

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1

กราฟวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

หน้า
38

บทสรุป แผนงาน โครงการและกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแผนกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเชิง
ระบบสู่แ ผนปฏิ บั ติ การ ผ่ านการวิเคราะห์ บ ริบ ทสถานศึ กษา (SWOT Analysis) ทั้ งปั จจัยภายใน
(Internal factors) ในส่วนจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน(Weakness) ปัจจัยภายนอก (External
factors) ที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ
แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์
(Objectives) จุดเน้น (Emphasizes) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue) และกรอบกลยุทธ์ ของ
โรงเรี ย น (Strategy Scope) ตามนโยบายของรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ
ยโสธร เกณฑ์ ก ารประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ สมศ. และปั จ จั ย อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
สู่แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เป็นแผนการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่และส่วนที่
เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และการ
เตรียมเยาวชนสู่ประชาอาเซี ยน (ASEAN) ประชาคมโลกตามนโยบายเมืองไทย 4.0 ที่ต้องอาศัย
กลไกการขับเคลื่อนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงานหลักของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้
อัน ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้อง
สนองตอบนโยบายทุกระดับ เน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
การนำแผนกลยุทธ์สถานศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลสู่เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integration) ใช้กระบวนการ PDCA สร้าง
และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งความเป็นไทยและ
สากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาผ่านแผนงาน โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
เป็นสำคัญ

บทสรุปของผู้บริหาร ครู และภาคีเครือข่าย
โรงเรียนยโสธรพิ ท ยาคม จังหวัดยโสธร สังกัดสำนั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียน
แบบสหศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ที่มีผู้เรียน
มีความต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก
การบริหารโรงเรียน จัดโครงสร้างตามแบบแผนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 4 กลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป มี
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการเชิงพื้ นที่โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
ยึดหลักบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชา การมีส่วน
ร่วมแบบกัลยาณมิตร ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นตามวิถีไทย ใช้กระบวนการ
PDCA ร่วมกับทฤษฎีอื่นๆในการปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล สู่การเรียนรู้อยู่
ร่วมกับประชาคมอาเซี ยน และประชาคมโลก โดยมีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
โรงเรียนมีความคาดหวังว่า การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๕-๒๕๖๗) ที่กำหนดไว้นั้น จะก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีมาตรฐานตาม
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรฐานโรงเรีย นมาตรฐานสากล เกิ ด ความพึ งพอใจแก่
ผู้ปกครองนักเรียน ชุม ชน สั งคม เพื่ อให้ ผู้เรียนมีคุ ณ ภาพเป็ นสำคัญ สู่ป ณิ ธานของสถานศึกษาที่
สนองตอบความต้องการของทุกภาคส่วน อย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน


ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดยโสธร
ชื่อจังหวัด
ยโสธร
ตราประจำจังหวัด
รูปสิงห์ 1 คู่ หันหน้าเข้าหาพระธาตุอานนท์ และมีดอกบัวอยู่ใต้ฐานพระ
ธาตุ โดยมีความหมายว่า

“สิงห์”

เป็นสัญลักษณ์ของการตั้งเมืองยโสธร จากการเจ้าเมืองเห็นสิงห์
วิ่งออกมาจากป่าริมฝั่งแม่น้ำชี
“พระธาตุอานนท์”
เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดยโสธรและจังหวัด
ใกล้เคียง เชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระอานนท์เถระ
“ดอกบัว”
เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515
อำเภอยโสธรเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2515 ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร
คำขวัญประจำจังหวัดยโสธร “ ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่ง
ผลิตข้าวหอมมะลิ ”

๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ
1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทศิ ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ระหว่างเส้นแวงที่ 104 และ 105 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 องศา 25 ลิปดาเหนือ และ 16
องศา 30 ลิปดาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข
1, 2, 202) มีพื้นที่ 4,161.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.80
ของพื้นที่ทั้งประเทศ (321 ล้านไร่) มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ดังแผนภาพที่ 1
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

๒

1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธรพื้นที่มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มี
แม่น้ำชีไหลผ่านทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง อยู่เหนือ
ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 128 เมตร พื้นที่บางส่วนตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอำเภอเลิงนกทา
และอำเภอกุดชุม เป็นภูเขาของเทือกเขาภูพาน

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร

แผนภาพที่ 1 แผนที่ท่องเทีย่ วจังหวัดยโสธร

๓

แผนภาพที่ 2 แสดงลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธร

๔
1.2 ที่ตั้งและขอบเขตของจังหวัดยโสธร
ขนาดพืน้ ที่ จังหวัดยโสธรมีพื้นที่ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของพื้นที่ทั่วประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 12.89 ของพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ตารางที่ 1 แสดงขนาดพื้นที่ จังหวัดยโสธร
ที่

อำเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

เมืองยโสธร
เลิงนกทา
คำเขื่อนแก้ว
มหาชนะชัย
กุดชุม
ป่าติ้ว
ค้อวัง
ทรายมูล
ไทยเจริญ
รวม

พื้นที่
ไร่
361,387.50
589,250.00
399,000.00
284,542.50
340,000.00
192,500.00
93,750.00
170,485.00
170,000.00
2,601,040.00

ตร.กม.
578.220
942.800
638.400
455.268
544,000
308.000
150.000
272.776
272.200
4,161.444

ระยะทาง (กม.)
69
23
41
37
27
70
17
52
-

ที่มา : ทีท่ ำการปกครองจังหวัดยโสธร
1.3 ลักษณะภูมปิ ระเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตก ลงไปทางทิศตะวันออก
พื้นที่ตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น มีป่า มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ำชี
แม่น้ำขนาดกลาง ได้แก่ ลำน้ำยัง ลำทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง และลำห้วย
มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยเท่ากับ 71.1% อุณหภูมิสูงสุด
42 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2550 –
2554) เฉลี่ย 1,600 ม.ม.ต่อปี

๕
2. การปกครองและประชากร
2.1 การปกครอง
๒.๑.๑ การปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตารางที่ 2 การปกครองท้องที่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จำนวน
ตำบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
เมืองยโสธร 17
190
1
1
5
12
เลิงนกทา 10
145
9
3
คำเขื่อนแก้ว 13
115
2
12
มหาชนะชัย 10
103
1
10
กุดชุม
9
128
1
9
ป่าติ้ว
5
57
1
5
ค้อวัง
4
45
1
4
ทรายมูล
5
54
2
4
ไทยเจริญ
5
48
1
4
รวม
78
885
1
1
23
63
อำเภอ

ทีม่ า : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1) จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอ
เลิงนกทา อำเภอไทยเจริญ อำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหา
ชนะชัย และอำเภอค้อวัง มีตำบล 78 ตำบล และมีหมูบ่ ้าน 885 หมู่บ้าน
2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 88 แห่ง แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาล
ตำบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 63 แห่ง
2.๑.๒ จังหวัดยโสธรมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 32 ส่วนราชการ
ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด จำนวน 36 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง
2.1.๓ องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดยโสธร มีองค์กรเอกชนหลายลักษณะเพื่อพัฒนา
สังคม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร ชมรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ ซึ่งองค์กร
ที่เด่นชัดและมีบทบาท เช่น หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและ
วิชาชีพจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี และกลุ่มอาชีพในพื้นที่
ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง

๖
2.2 ประชากรและโครงสร้างประชากร
๒.๒.๑ ประชากร จังหวัดยโสธรมีประชากร ทั้งสิน้ จำนวน 539,460 คน เป็น
ชาย 270,629 คน และหญิง 268,831 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 152,581 ครัวเรือน มีอัตรา
การเพิ่มธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ 0.45 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คน/ ตารางกิโลเมตร
ตารางที่ 3 จำนวนประชากร
ที่

อำเภอ

1 เมืองยโสธร
2 เลิงนกทา
3 คำเขื่อนแก้ว
4 มหาชนะชัย
5
กุดชุม
6
ป่าติว้
7 ทรายมูล
8
ค้อวัง
9 ไทยเจริญ
รวม

ตำบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

17
10
13
10
9
5
5
4
5
78

190
145
115
103
128
57
54
45
48
885

41,338
26,495
18,181
14,430
19,453
9,946
8,258
6,309
8,171
152,581

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
64,949 64,564 129,513
48,371 48,509 96,880
33,562 33,256 66,818
28,666 28,510 57,176
33,569 33,053 66,622
17,723 17,608 35,331
15,508 15,499 31,007
12,699 12,843 25,542
15,333 15,258 30,591
270,412 269,130 539,542
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๒.3 เส้นทางการคมนาคม
จังหวัดยโสธร เส้นทางคมนาคมโดยทางรถยนต์ โครงข่ายถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทางหลวงแผ่นดิน
7 สาย ระยะทาง 320 กิโลเมตร ทางหลวงท้องถิ่น 245 สาย ระยะทาง 898 กิโลเมตร ผิวจราจรส่วนใหญ่
เป็นทางลูกรัง และทางหลวงชนบท 22 สาย ระยะทาง 460 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 411 กิโลเมตร และ
ลูกรัง 49 กิโลเมตร
๒.4 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
๒.4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
พบว่า จังหวัดยโสธร มีโครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร จำนวน
19 สาขา มีมูลค่า 28,747 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1,970 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ทีม่ ีมูลค่าอยู่ที่
26,777 ล้านบาทและเพิ่มขึน้ 742 ล้านบาท จัดเป็นลำดับที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลำดับที่
3 ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 69 ของประเทศและมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.08 และ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย ร้อยละ 1.55 โดยสาขาการผลิตภาคเกษตรมีมูลค่า 7,146 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.86 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรเท่ากับ
21,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.14 โดยสาขาการผลิตทีม่ ีมูลค่าสูงสุด 5 ลำดับแรก คือ

๗
1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จำนวน 7,146 ล้านบาท
2) สาขาการศึกษา จำนวน 4,351 ล้านบาท
3) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์จำนวน 3,615 ล้านบาท
4) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จำนวน 2,872 ล้านบาท
5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรมจำนวน 2,533ล้านบาท
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.86, 15.14, 12.58, 9.99 และ 8.81 ตามลำดับ ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มีจำนวน 62,623 ล้านบาทจัดเป็นลำดับที่
20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด และลำดับที่ 76 ของประเทศ
๒.4.2 ภาคการผลิตที่สำคัญของจังหวัด
ภาคการเกษตร พื้นที่การเกษตรกรรม 2,601,040 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
เกษตรกรทำนา ปลูกพืช และเลี้ยงปศุสัตว์พื้นที่การประโยชน์ทางการเกษตร มี 2,060,386 ไร่ เป็นที่นา
1,465,754 ไร่ พืชไร่ 306,682 ไร่ ไม้ยืนต้น 276,652 ไร่ ไม้ผล 6,974 ไร่ พืชสวน 1,207ไร่ ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,551 ไร่ พืชน้ำ 28 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 511 ไร่ และเกษตร
ผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 27 ไร่
พืช
1) ข้าวนาปี พื้นที่เพาะปลูก 1,356,750 ไร่ และข้าวนาปรัง 47,233 ไร่
2) มันสำปะหลัง พืน้ ที่เพาะปลูก 364,455 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,490 ก.ก./ไร่
3) ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 117,083 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 204 ก.ก./ไร่
4) อ้อยโรงงาน พื้นทีเ่ พาะปลูก 65,551 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 6,850 ก.ก./ไร่
5) น้ำมันปาล์ม พื้นที่เพาะปลูก 4,107 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,060 ก.ก./ไร่
6) ถั่วลิสง พื้นที่เพาะปลูก 117,083 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 204 ก.ก./ไร่
7) แตงโม พื้นที่เพาะปลูก 117,083 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 204 ก.ก./ไร่
การท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด เช่น ภูถ้ำพระ ภูทาง
เกวียน ภูหินปูน ลำน้ำทวน และสวนสาธารณะพญาแถนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หมอนขวานผ้าขิด จักสานไม้ไผ่ แกะสลัก ทอผ้าไหม ทอ
พรม แหล่งผลิตอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด เช่น พระธาตุยโสธรหรือ
พระธาตุพระอานนท์ ธาตุก่องข้าวน้อย หอพระไตรวัดสระไตรนุรักษ์ ดงเมืองเตย พระธาตุกู่จาน วัดพระ
พุทธบาท
งานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยว คือ งานประเพณีบั้งไฟ งานแห่มาลัยข้าวตอก งานไฟ
ตูมกา งานแห่ดาว

๘
๒.4.๓ สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
การศึกษา
จังหวัดยโสธร จัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียน และนอกโรงเรียน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งตามต้นสังกัดดังนี้
1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รับผิดชอบ 4 อำเภอ คือ เมือง
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง ข้อมูลปี 2563 มีสถานศึกษาในสังกัด รวม 187 แห่ง แบ่งเป็น
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 187 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 46 แห่ง มี
นักเรียนรวม 18,732 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3,286 คน ระดับประถมศึกษา 13,426 คน
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,030 คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม
1,521 คน
2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รับผิดชอบ 5 อำเภอ คือ ทรายมูล
กุดชุม ป่าติ้ว เลิงนกทา และไทยเจริญ ข้อมูลปี 2563 มีสถานศึกษาในสังกัด รวม 183 แห่ง แบ่งเป็นระดับ
ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 135 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 แห่ง มีนักเรียนรวม
18,635 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3,758 คน ระดับประถมศึกษา 12,741 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,532 คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม 1,279 คน
๓) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระกับมัธยมศึกษา
มีสถานศึกษา จำนวน ๒๗ แห่ง
๔) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวม 10 แห่ง แบ่งเป็นของ
ภาครัฐ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา และที่เป็นของเอกชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์
เนชั่นเนล วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เลิงนกทา
๕) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยโสธรมีจำนวน 271 แห่ง มีจัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยโสธร จำนวน 3 แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองยโสธรจำนวน 3 แห่งและจะสังกัดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยโสธร รวมทั้งยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีจำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด 21 แห่ง แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 21 แห่ง, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 4 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่งมีนักเรียนรวม 7,246 คน แบ่งเป็นระดับก่อน
ประถมศึกษา 3,023 คน ระดับประถมศึกษา 3,706 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 401 คน และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย116 คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม
363 คน
6) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดยโสธร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน
1) วัดมี 601 วัด สำนักสงฆ์ 215 แห่ง พระสงฆ์ 2,880 รูป ผู้นับถือศาสนาพุทธ 99 %

๙
2) โบสถ์คริสต์ 28 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง
3) วัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอีสาน โดยมีงานประเพณีบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ยโสธร
4) จังหวัดมีปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ (กลุ่มทำนาข้าว
อินทรีย์) สังคม วัฒนธรรมประเพณี สามารถช่วยถ่ายทอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เป็นอย่างมาก
ภาระหนี้สินและปัญหาเยาวชน
หนี้สินครัวเรือน (จปฐ.) จากการสำรวจ 133,336 ครัวเรือน พบว่า มีครัวเรือนที่มหี นี้ผ่านสถาบัน
การเงิน 23,479 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,102,938,714 บาท และมีครัวเรือนที่มนี อกระบบ 440
ครัวเรือนเป็นเงิน 19,597,900 บาท
1. ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0 - 25 ปี)
- ปัญหาที่พบอันดับ 1 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่
สาธารณะ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และติดสารเสพติดร้ายแรง เช่น ยาบ้า ยาอี สารระเหย
กัญชา ติดเกมส์และเล่นการพนันต่างๆ มั่วสุมและทำความรำคาญให้กับชาวบ้าน และมีพฤติกรรมทางเพศ
- ปัญหาที่พบอันดับ 2 ปัญหาเยาวชนในครอบครัวยากจนไม่มีทุนการศึกษาต่อ
- ปัญหาที่พบอันดับ 3 ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง พ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับญาติหรือบุคคลอื่น โดย
พ่อแม่ไม่ให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่ ก่อภาระและปัญหาครอบครัวและสังคม
2. ปัญหาครอบครัว
- ปัญหาที่พบอันดับ 1 ครอบครัวหย่าร้าง หรือแยกกัน ไม่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา
- ปัญหาที่พบอันดับ 2 ครอบครัวมีบุตรหลานประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่น เสพสารเสพติด
ติดเกมส์ เล่นการพนัน มั่วสุม ทำความรำคาญ และมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร
- ปัญหาที่พบอันดับ 3 ครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

2.1 ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35000 จัดตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2491 ด้วยเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
จำนวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เดิมเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ ชื่อว่า “โรงเรียน
ยโสธร” ตามชื่อของอำเภอที่ตั้ง ซึ่งขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี ในระยะแรกยังไม่มีสถานที่และอาคารเรียน
เป็นของตนเอง ต้องอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียนสุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 เป็นที่ทำการชั่วคราว
ปีพุทธศักราช 2493 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณ และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคาร
ไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 1 หลัง (6 ห้องเรียน) มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5
ตารางวา นายเสนอ นาระดาล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการ
อำเภอเมืองยโสธร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จจึงได้ย้ายเข้ามาทำการในปี พ.ศ. 2493 เปิดทำ
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมี นายพร ศุภสร เป็นครูใหญ่คนแรก ดำรงตำแหน่งระหว่างปี
พ.ศ. 2491-2491

๑๐
ต่อมา อำเภอเมืองยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2515 โรงเรียน
ยโสธร จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนแบบ “สหศึกษา”เปิดทำการ
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อมาเป็น“โรงเรียนยโสธรพิทยาคม”
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ปัจจุบัน มี นายชัชพล รวมธรรม เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ปัจจุบัน)
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
1. ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อักษรย่อ “ ย.ส.”
2. ชื่อภาษาอังกฤษ Yasothonpittayakom School อักษรย่อ “ Y.S.”
3. รหัสโรงเรียน 10350101
4. ที่ตั้งโรงเรียน ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
5. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เขตตรวจราชการที่
7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
6. ประเภทโรงเรียน สหศึกษา แบบเดินเรียน
7. หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรเพิ่มเติมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard
School
8. ระดับชั้นและจำนวนห้องเรียนที่เปิดสอน ครบตามแผนการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 256๕
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 51 ห้อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 42 ห้อง รวม 93 ห้อง
9. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

10.

11.
12.
13.

ส่วนประกอบ พระธาตุอานนท์ บนยอดมีรศั มีข้างละ 9 แฉก
มีข้อความ “ ปญญาย ปริสุชฌติ ” และ “ ยโสธรพิทยาคม ”
ความหมาย ชาวยโสธรพิทยาคม เคารพ เลื่อมใส ศรัทธา สักการะบูชา
องค์พระธาตุอานนท์ แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สีธงประจำโรงเรียน “ สีขาว - สีแดง ” ความหมาย
สีขาว (White) หมายถึง ความบริสุทธิ์ สะอาด สว่าง สดใส พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
สีแดง (Red) หมายถึง ความรักความสามัคคี เป็นพี่เป็นน้องเป็นหนึ่งเดียว มุ่งมั่น สร้างสรรค์
พัฒนา
ปรัชญาของโรงเรียน “ปญญาย ปริสุชฌติ” ความหมาย “คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา”
คติพจน์ของโรงเรียน “ การเรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา”
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน “ พระมิง่ มงคลศากยมุนีศรียโสธร ”

๑๑
14.
15.
16.
17.

คำขวัญของโรงเรียน “ ส่งเสริมศิษย์ เป็นมิตรประชา เด่นสง่าในสังคม ”
คำขวัญของคณะครู “ ร่วมจิตสร้างสรรค์ มุ่งมั่นคุณภาพ ”
คำขวัญของนักเรียน “ จิตแจ่มใส ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูความดี ”
เครือข่ายการสื่อสาร โทรศัพท์ 045-711655
โทรสาร 045-3711656
E-mail admin@ysp.ac.th Website www.ysp.ac.th
วิทยุสื่อสาร เรียกขาน “ยโสธรพิทย์”
facebook sothonpit@hotmail.com
Obec 430394

18. อัตลักษณ์โรงเรียน “นักคิด นักกิจกรรม”
19. เอกลักษณ์ “วิชาการเด่น”
แปลความหมายว่า
นักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นผูม้ ีทกั ษะในการคิดและทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
20. ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)
“PITTAYAKOM” หมายถึง วัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่มีความเป็น
เอกภาพ ทำงานเป็นทีม รักสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีแบบครอบครัว มีคุณธรรมจริยธรรม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง
สู่ความสำเร็จ
P
Participation
การมีส่วนร่วม
I
Intention
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
T
Teamwork
การทำงานเป็นทีม
T
Technology
ทันสมัย
A
Accountability
โปร่งใส ตรวจสอบได้
Y
Youthful
เปี่ยมด้วยพลัง
A
Attitude
มีทัศนคติที่ดี
K
Knowledge
มีความรอบรู้
O
Opportunity
ให้โอกาส
M
Moral
มีคุณธรรมจริยธรรม
21. วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทกั ษะสู่ศตวรรษที่ 21”

๑๒
สภาพพื้นที่และภูมิประเทศ
ที่ตั้ง : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งที่ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนาและบ้านจัดสรร ทิศใต้ ติดกับ ถนนแจ้งสนิท
ทิศตะวันออก ติดกับการประปายโสธร และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ทิศตะวันตก ติดกับชุนชน
หลังปั้มตราดาว ห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ประมาณ 50 เมตร
ทิศเหนือ

บ้านพัก
นักการฯ
โรงอาหาร
อาคาร
ชุมชน
หลัง
ปั้ม
ตรา
ดาว

9

อาคาร 1
ตึกอำนวยการ

ประชาสัมพันธ์
แผนงาน /พัสดุ/
หอเกียรติยศ

ร้าน
ค้า

โรง
จอด

รถ

ย.ส.
Land
mark

ห้องสมุด
ประชาชน

ไปร้อยเอ็ด

บ้านพักครู
สวนเกษตร
อาคาร
5

อาคาร

อาคาร

อาคาร
3

2

4

โรงพลศึกษา
และ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
และพลศึกษา

งานเกษตร
แนะแนว
อาคาร
6
อาคารช่
แนะแนวาง
งานบ้าน
แนะแนว
อาคาร

8

-ห้องสมุด
-หอประชุม
-ธนาคาร
ออมสิ น

บ้าน
พักครู

ร้านค้า

อาคาร

7
ศิลปะ

ศาลาเอนกประสงค์ (โดม) หน้าเสาธง

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
เกียนรตืเกียรติ
ทางเดิ

สนาม
แปตอง

ตูย้ าม สนามฟุตบอล

ถนนแจ้งสนิท

ไปอุบลราชธานี

แผนภาพที่ 3 แสดงเขตพืน้ ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (โดยประมาณ)

การ
ประปา
ยโสธร

กอง
กำกับ
การ
ตำรวจ
ภูธร
จังหวัด
ยโสธร

๑๓

ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

สมาคมศิษย์เก่า
ย.ส.

สมาคมครู และผู้ปกครอง
ย.ส.

รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ
งบประมาณ

รอง ผอ.กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ
งานวิชาการ

รอง ผอ.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล
งานบุคคล

๑. งาน สน.งบประมาณ
๒. งานแผนงานและ
จัดสรรงบประมาณ
๓. งานการเงินและบัญชี
๔. งานพัสดุและ
สินทรัพย์
๕. งานสวัสดิการ
โรงเรียน
๖. งานตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน การใช้
เงิน
๗. งานอื่นๆที่มอบหมาย

๑. งาน สน. วิชาการ
๒. งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล
๓. งานการเรียนการสอน
๔. งานหลักสูตร
สถานศึกษา
๕. งานนิเทศการศึกษา
๖. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
๗. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๘. งานวิชาการชุมชน
๙. งานรับนักเรียน
๑๐. งานวิจัยการศึกษา
๑๑. งานแนะแนว
การศึกษา
๑๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๓. งานประกันคุณภาพ
ภายใน
๑๔. งานอื่นๆที่มอบหมาย

๑. งาน สน. บริหาร
บุคคล
๒. งานวางแผน
อัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง
๓. งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง
๔. งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
๕. งานวินัย
๖. งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน
๗. งานระบบดูแล
นักเรียน
๘. งานรักษาความ
ปลอดภัยและ
ทรัพย์สิน
๙. งานอื่นๆที่มอบ
หมาย

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิ
ทุนการศึกษา
รอง ผอ.กลุ่มบริหาร
งานทัว่ ไป
ทั่วไป
๑. งาน สน. บริหารทั่วไป
๒. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
๓. งานระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ
๔. งานเครือข่ายการศึกษา
๕. งานโสตทัศนศึกษา
๖. งานสิ่งแวดล้อม
๗. งานประชาสัมพันธ์
๘. งานชุมชน
๙. งานอนามัยโรงเรียน
๑๐. งานโภชนาการ
๑๑. งานควบคุมภายใน
๑๒. งานสารบรรณ
๑๓. งานระดมทรัพยากร
๑๔. งานประสานงานทั่วไป
๑๕. งาน ICT
๑๖.งานอื่นๆที่มอบหมาย
.

แผนภาพที่ 4 แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

๑๔

2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2.2.1 ทำเนียบผูบ้ ริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตารางที่ 4 ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.

ชื่อ - สกุล
นายพร ศุภสร
นายวาสน์ อ่อนสีบุตร
นายเหลื่อม สวาสดิพันธ์
นายธนัติ บันลือ
นายสมศักดิ์ จำปาวัลย์
นายประพนธ์ พลเยี่ยม
นายถนอม พิมพนิตย์
นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์
นายวิรัช บำรุงสวัสดิ์
นายสมคิด คมคาย
นายสายเดิร บุญตรา
นายนพรัตน์ จารย์โพธิ์
ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ ชื่นชม
ว่าที่ร้อยตรี สุนัย เสงี่ยมศักดิ์
ดร. สำเร็จ โพธิวรรณา
นายนิวิสน์ สืบศรี
นางสุภาพร สุนทรา
ดร.มานิต เขียวศรี
ดร.ชัชพล รวมธรรม

ตำแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระยะเวลา
ดำรงตำแหน่ง
2491-2491
2491-2492
2492-2496
2496-2506
2506-2517
2517-2520
2520-2523
2523-2529
2529-2531
2531-2535
2535-2536
2536-2539
2539-2541
2541-2548
2548-2549
2549-2555
2555-2557
2557-2562
2562 – ปัจจุบัน

ที่มาข้อมูล : กลุม่ บริหารงานบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (1 พฤษภาคม 256๕)

๑๕

1.2.2 ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564
ตารางที่ 5 ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

ผู้อำนวยการ
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
รองฯผู้อำนวยการ รองฯผอ.ชำนาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู
ไม่มีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
รวมข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ครูต่างชาติ
พนักงานทำความสะอาด
ยามรักษาการณ์
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่โสต
ลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆ
รวมทัง้ หมด

ปริญญาเอก
ชาย
หญิง
1

วุฒิการศึกษา/เพศ
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
2

1

3

3
4
21

2

3

30

2
1
8
9
50

4
9
2
9

6
22

66

24

46
1
3

1
7

2

3

30

70

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (10 มิถุนายน 2565)

1
33

รวมทัง้ สิ้น
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ชาย
หญิง

16
0

0

2

1

9
2
2
3

3

3

54

18

3
7

ชาย
1
2
4
12
6
31
0
56
0
1
2
7
9
2
2
3
1
83

หญิง
0
2
7
30
9
69
0
117
1
3
1
3
3
0
0
0
6
134

รวม
1
4
11
42
15
100
0
173
1
4
3
10
12
2
2
3
7
217

๑๖
2.2.3 จำนวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน
ตารางที่ 6 จำนวนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และภาระงาน
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จำนวน(คน) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(ชม./สัปดาห์)
๑. ภาษาไทย
๑๖
๒๐
๒. คณิตศาสตร์
๒๙
๑๖.๑๔
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔๕
๑๙
๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒๐
๑๙
๕. ภาษาต่างประเทศ
๒๙
๒๐
๖. ศิลปะ
๑๒
๑๗.๔๒
๗. การงานอาชีพ
๖
๑๖.๖
๘. สุขศึกษาและพลศึกษา
๘
๑๘
๙. อื่นๆ
๖
๑๕.๕
รวม
๑๗๑
๑๘
หมายเหตุ : ภาระงานสอนเฉลี่ยไม่นับรวมชั่วโมงเพิ่มเติมพิเศษตามประกาศของโรงเรียน
1.2.4 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตารางที่ 7 ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 256๕ DMC (Data Management Center)
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง
17
17
17
51
14
14
14
42
93

จำนวนห้อง และจำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
255
385
261
386
273
366
789
1,137
179
341
196
335
178
334
553
1,010
1,342
2,147

รวม
640
647
639
1,926
520
531
512
1,563
3,489

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)

๑๗
ตารางที่ 8 แสดงแผนการเรียน และจำนวนห้องเรียน ปีงบประมาณ 256๕
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมทั้งสิ้น

Gifted
1
1
1
3
1
1
1
3

AP
1
1
1
3
1
1
1
3

6

6

แผนการเรียน (จำนวนห้องเรียน)
MEP King Queen prince ภาษา
2
2
2
2
.
.
2
2
6
6
1
2
1
2
1
2
3
6
-

9

12

-

-

รวม
ปกติ
11
11
11
31
9
9
9
27

17
17
17
51
14
14
14
42

58

93

ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ข้อมูล ๙ พฤษภาคม 256๕)

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนยโสธรพิทยาคมมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
มีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผูเ้ รียน : ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
1. สถานศึกษากำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนงานตามกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียน(Students) แผนงานที่
1 แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอั นพึงประสงค์) สู่การปฏิบัติ
จริงด้วย โครงการที่ 6 จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการที่
7 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข โครงการที่ 8 พัฒนาการเป็นนักเรียนดี มีวินัย และ
โครงการที่ 3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมื อปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความ
ถนัด โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติการจริง (Active Leaning) ค่ายวิชาการสาขาต่าง ๆ ของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดทำโครงงาน พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่

๑๘
2. สถานศึกษามอบหมายให้ทุกกลุ่มบริ หารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพั ฒ นา
ผู้เรียน เป็ นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ และกำหนดแผนการนิเทศ กำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2564
4. สรุ ป ผลการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการด้านวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น
5.1 เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้า
ฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน
5.2 เป็นศูนย์ TEDET ระดับจังหวัด
5.3 เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ (Human Capital Excellence
Center: HCEC) ประจำจังหวัดยโสธร
5.4 เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดยโสธร
จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่าง
รอบด้ าน มี ค วามรู้ค วามสามารถทั้ งทางด้ า นวิ ช าการ ดนตรี กี ฬ า ศิ ล ปะ และมี ค วามสามารถทางด้ า น
เทคโนโลยี พั ฒ นาตนเองได้ เต็ ม ศั ก ยภาพ ใฝ่ เรีย นรู้ ซึ่ งในปี ก ารศึ ก ษา 256๔ สถานศึ ก ษาได้ แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึ กษาขึ้น และรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนทุกคน (จำนวน 3,๔๖๕ คน) ของสถานศึกษา
แล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษาพบว่า
1. การประเมิ นด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร พบว่า นักเรีย นจำนวน 3,465 คน ผลการ
ทดสอบด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 89.28 (สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80)
2. การประเมินด้านการคิดคำนวณ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.61 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80)
3. การประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย และแก้ปัญหา
ได้ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 3,๔๖๕ คน มีผลการประเมิน ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 96.61 (สูงกว่า
เป้าหมายร้อยละ 80)
4. การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า ผู้เรียนจำนวน 3,๔๖๕ คน มีผลการ
ประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.03 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70)
5. การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนจำนวน
3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70)
6. ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉลี่ยทุกคน ทุกระดับชั้น พบว่า
ค่ าร้อ ยละของผู้ เรีย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นระดั บ 3 ขึ้ น ไป ตามเกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผลของ
สถานศึกษา มีผลการประเมิน ดังนี้
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 73.75 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 60)

๑๙
6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 61.49 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 40)
6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 69.11 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 50)
6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร้อยละ 72.25
(สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 60)
6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 78.65
(ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 80)
6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 82.26 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80)
6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร้อยละ 71.17 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70)
6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 72.58 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 50)
7. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET
7.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีผล
การประเมิ น สู งกว่ า ระดั บ ประเทศ ทุ ก รายวิ ช า ซึ่ งร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 จำแนกตาม
ระดับคุณภาพ แสดงดังแผนภาพที่ 5

แผนภาพที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา ๒๕๖4
7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ในปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีผล
การประเมิ นสู งกว่าระดับ ประเทศ ทุ กรายวิชา ซึ่ งร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้นมั ธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา ๒๕๖4 จำแนกตามระดับคุณ ภาพ
แสดงดังภาพที่ 6

๒๐

แผนภาพที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา ๒๕๖4
8. การประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า ผู้เรียนจำนวน 3,๔๖๕ คน
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.07 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70)
นอกจากนี้ พบว่า สถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านต่าง ๆ ด้วยผลงาน
เชิงประจักษ์
ตารางที่ ๙ ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

๑.๑

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

ดีเลิศ
ดีเลิศ

๑.๒

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย และการคิด
คำนวณ
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

๒๑
มาตรฐาน
๒. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
1. สถานศึกษากำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ตามกลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration
& Management) แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ ประกอบด้วย
โครงการที่ ๓ การบริหาร และการจัดการตามนโยบายปฏิรูป การกระจายอำนาจ SBM
โครงการที่ ๔ การบริหารจัดการหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โครงการที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการที่ ๖ โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดภัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
โครงการที่ ๗ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอื่น
โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ( SWOT Analysis ) วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐาน
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีการวางแผนการจัดการศึกษา ดำเนินวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมภายใน คือ ด้านการบริการและผลผลิต โครงสร้างองค์กรและ
การจัดการโครงสร้างภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมือง เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุป สรรค และประเมินสภาพปัญ หาปัจจุบัน สำรวจความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินงานและ
กรอบเวลา เพื่อประกอบในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แล้วจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยกำหนด
กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและโครงการ นำร่าง
กลยุทธ์ที่ผ่านมา กระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทนครูและบุคลากร สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และ
ชุมชน เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผู้อำนวยการ
โรงเรียน ประกาศใช้แ ผนกลยุท ธ์ จากกระบวนการดังกล่าวทำให้ได้มาซึ่งแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา
โรงเรีย นยโสธรพิ ท ยาคม เพื่ อ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี งบประมาณ เพื่ อ ยึ ด เป็ น แนวทางไปสู่ ก าร
ดำเนินงาน นำไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้กลยุทธ์
2. สถานศึกษามอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน เป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ และกำหนดแผนการนิเทศ กำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๒๒
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2564
4. สรุ ป ผลการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้
1. สถานศึ ก ษามี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ กลยุ ท ธิ์แ ละจุ ด เน้ น ของโรงเรีย นให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ฯ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาชาติ
2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับการพัฒ นาทุ กกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญ หาความต้องการพัฒ นาและ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบในการ
พัฒนาและมีสว่ นรับผิดชอบร่วมกัน
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการพัฒ นาหลักสูตรที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่องมีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้ วน เน้ น การพั ฒ นาผู้ เรีย นรอบด้ านเชื่ อ มโยงวิ ถี ชี วิต จริง โดยผ่ านการเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน นำไปสู่การปฏิบัติ โดยครูนำไปจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมินผล มีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนอง
ความต้ อ งการ ความถนั ด และความสนใจของผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น อย่ างหลากหลาย และครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจในปัจจุบัน รวมทั้งมีการรายงานการใช้หลักสูตร
สถานศึก ษา ประเมิ น ผลการใช้ห ลั ก สู ต รสถานศึ กษา เพื่ อนำข้อ มู ลที่ ได้ ไปทบทวน ปรับ ปรุงและพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา
4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนา
สำหรับบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจำเป็น จัดทำโครงการพัฒนา
บุคลากรตามเกณ์มาตรฐานวิชาชีพครูและโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถนำ
ความรู้ที่จากการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรให้สามารถทำงานอย่าง
เป็นระบบ
5. สถานศึ กษาจัดภาพแวดล้ อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ อาคารสถานที่ เหมาะสมต่ อการจัดการศึกษา
สะอาด ปลอดภัย และมีพื้นที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนาม
วอลเลย์บอล มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้น่าอยู่ และส่งเสริมต่อการเรียนรู้ มีการปรับปรุงห้องน้ำ
ผู้เรียนให้ สะอาด สวยงาม เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บ ริการ มีโรงอาหารที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ มีการปรับปรุงห้องเรียนและห้องสำนักงานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
6. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน โดยมีการดำเนินการให้ครอบคลุม
ทันสมัย และพร้อมใช้งาน โดยจัดหาอุปกรณ์ สนับสนุนการทำงานแก่สำนักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีจำนวนครบถ้วนเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังตารางที่ 10

๒๓
ตารางที่ 10 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ: ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
1. สถานศึกษากำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนงานที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
โครงการที่ ๘ จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สถานศึกษามอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน เป็นคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ และกำหนดแผนการนิเทศ กำกับติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
2564
4. สรุ ป ผลการดำเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ON Site 50 % และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON Line 50 % โดยการจัดการเรียนการสอนสลับมา
เรียนระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเรียนปกติที่โรงเรียนเป็นสัปดาห์
เว้นสัปดาห์ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ มีผลทำให้ครูผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องมีการพัฒนา
และปรับตัว สำหรับการเตรียมการสอนและการเตรียมความพร้อมในการเรียน มีการดำเนินงาน กิจกรรม

๒๔
อย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ กำหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ดำเนินการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดย
การจั ด การเรี ย นรู้ ในเชิ งบวกใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบเชิ งรุ ก Active Learning ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ มี สื่ อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีโครงการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้และนิเทศการสอนภายใน มีกิจกรมการ
เรียนรู้และผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จากการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้
1). ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็น
หลัก พั ฒ นาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิ บั ติ การจริง (Active Leaning) เช่ น การจัด การเรีย นรู้ต ามกระบวนการ ขั้น ตอนหรือบั น ได ขั้น (
Independent Study : IS) การเรี ย นรู้ เชิ ง บู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ เช่ น สะเต็ ม ศึ ก ษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) แบบลงมือปฏิบัติจริง
แบบร่วมมื อ กัน เรียนรู้ห รื อ กระบวนการกลุ่ ม แบบใช้ กระบวนการคิ ด กระบวนการใช้ ปั ญ หา พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติการจริงเพื่อให้
เกิดทักษะการเรียนรู้ (Active Leaning) เช่น การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการกลุ่ม Group Process ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาท มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมื อ Cooperative Leaning ได้ ท ำงานร่วมกั น ได้ แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ การจั ดการเรียนรู้ แ บบโครงงาน
Project Method การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการIntegration Instruction เป็นต้น การจัดการเรียน
การสอนแบบวิธีสอนแบบโครงงาน(Project Method) แบบ กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ
(Group Process and Cooperative Learning) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้( Inquiry Process) วิธีสอน
แบบอภิปราย (Discussion Method) กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 เป็นต้น
นอกจากนี้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้ แ ก่ Application : Google Classroom, Google Form, Google Meet สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ใน YouTube,
Microsoft Word, Microsoft power point เป็ น ต้ น โดยผลการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี แ ละสารสนเทศของ
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิ ทยาคมคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุรภาพยอด
เยี่ยม และในช่วงที่มีการคลายล็อกดาวน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้าน
วิชาการ โดยการส่งเสริมผู้เรียนเข้ าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนของผู้เรียนทุกคน การเข้าร่วมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
ภายในโรงเรียน และการเข้าค่ายวิชาการต่าง ๆภายนอกสถานศึกษาของผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
ห้องเรียน AP และห้องเรียน MEP เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้เต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของ
ผู้เรียน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนในการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในห้องเรียน สำหรับข้อมูลการเข้าใช้
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของโรงเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีปริมาณลดลงจากเดิม เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

๒๕
2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ทสี่ ามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง และผู้เรียนสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกคชต์ในชีวิตจริงได้
3) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนทั้งใน
สถานศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนอกสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

จุดเด่น
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
3) ผู้ เรียนมี ค วามสามารถในการอภิ ป รายแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น โดยใช้เ หตุผ ลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้
4) ผู้เรียนมีความสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
5) ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม ( Social Network) เพื่อพัฒนาตนเองใน
ด้านการเรียนรู้ การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
7) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
8) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายใจ
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดควรพัฒนา
๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการ
การวิจัยในการดำเนินงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทาง
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม
๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1) สร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
เป็นสำคัญ
2) ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง หรือเครื่องโปรเจคเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอน ในบางห้องมีการชำรุด เสียหาย ไม่พร้อมต่อการใช้งาน
๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) การเชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึกษาให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้
แนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
2) มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัดและประเมินผลจาก
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นดังนี้
แผนพัฒนาลำดับที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการ
ใช้กระบวนการการวิจัยในการดำเนินงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียน
เผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1) จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2) ดำเนินการตามแผนพัฒ นาเพื่อฝึกทักษะความสามารถผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้กระบวนการการวิจัยผ่านกิจกรรม IS
3) สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง
แผนพั ฒ นาลำดับที่ 2 พัฒ นาศักยภาพครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาด้านความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
1) จั ด ทำแผนพั ฒ นาพั ฒ นาศั ก ยภาพครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า นความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อพัฒ นา
ตนเองสู่การเป็น “ครูยุคดิจิทัล”
2) สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒๗
3.3 แผนพัฒนาลำดับที่ 3 การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอื่น
1) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองในระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ( ช่วยงานหรือกิจกรรมชุมชน การออกค่าย งานประเพณี)

๒๘

บทที่ 2
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้
หลัก 2S 4M ตามตารางวิเคราะห์ ตารางที่ 13
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในโรงเรียน
ปัจจัย
1. โครงสร้างและนโยบาย
(Structure)

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)
1.โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย
ชัดเจน ส่งเสริมนักเรียนให้มคี วามรู้
ความสามารถตามศักยภาพ
2.การกำหนดโครงสร้างสายงานการ
บังคับบัญชาของหน่วยงานทาง
การศึกษาชัดเจนส่งผลให้การกำกับ
การประสานงาน การส่งเสริม การ
นิเทศติดตาม และการประเมินผล
เป็นไปอย่างครบวงจร
3.การจัดการศึกษาของโรงเรียนมุ่ง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานอาชีพสู่สากล บนพืน้ ฐาน
ของความเป็นไทย
4.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐ และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
5.โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพและความถนัด โดยการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Leaning) ตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล
6.โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและระบบการแนะแนวทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)

๒๙
ปัจจัย
2. บริการและผลผลิต
(Service and Products)

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)
วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)
1.จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ห้องเรียนพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
2.นักเรียนทีส่ ำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่
มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและมี
งานทำ
3.จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
4.ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผล
แบบมาตรฐานสากล
5.จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากลและความ
ต้องการของท้องถิ่น
6.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียนให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น
7.การใช้หนังสือ ตำราเรียน และสื่อที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
8.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ
9.จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการ
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้
(Independent Study : IS) ในทุก
ระดับชั้น
10.ดำเนินการยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET อย่างเป็นระบบ
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
11.การจัดกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตร
เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและเนินคูณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓๐
ปัจจัย
3. บุคลากร (Man)

วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)
1.การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่
มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป ความรู้ที่ทันสมัย มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญ
กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัยของราชการเป็น
แบบอย่างที่ดี
3.การส่งเสริมสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional
Community : PLC)
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน 1.การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
(Money)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
2.โรงเรียนมีการกระจายอำนาจด้าน
งบประมาณในลักษณะจัดสรรเป็น
วงเงินรวมและเงินอุดหนุนรายหัวส่งผล
ให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้
คล่องตัวตรงตามความต้องการ
3.การใช้เงินเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการ และพัฒนาการศึกษา
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.โรงเรียนพัฒนาระบบการเบิก
จ่ายเงินที่ทันสมัยทำให้เบิกจ่าย
งบประมาณได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)
1.ครูส่วนหนึ่งยังขาดทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
2.บุคลากรไม่เพียงพอในบาง
สาขาวิชา เนื่องจากครู
เกษียณอายุราชการจำนวนมากใน
โรงเรียน
3.การส่งเสริมความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานใน
ต่างประเทศ และบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา

-

๓๑
ปัจจัย
วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)
5.วัสดุทรัพยากร (Material) 1.โรงเรียนนำสื่อ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น
2.อาคารสถานที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ชมุ ชน และองค์กร
ภายนอก
3.โรงเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์เพียงพอ
และมีบุคลากรที่มีความเหมาะสม
เฉพาะทาง
4.โรงเรียนมีสื่อ ICT ทำให้นกั เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของตนเอง
5.โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ
เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
6. การบริหารจัดการ
(Management)

1.บุคลากรให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน
2.มีโครงสร้างบริหารจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่ชัดเจน ครอบคลุม ขอบเขต
ในการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
3.มีการติดตาม และการปฏิบัติงาน
ของครูเป็นประจำอย่างเป็นระบบ
4.การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้มแข็ง
5.การประสานงานในการทำงานสอด
รับกับการกระจายภายในสถานศึกษา
6.การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนต่อชุมชนหลายช่องทางของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
7.มีการวางแผนการบริหารงาน
ชัดเจน และดำเนินงานตามแผนแบบ
PDCA

วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)
1.วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อ
เทคโนโลยีการศึกษาบางรายการ
ไม่ได้มาตรฐานขาดการบำรุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง

-

๓๒
2. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลัก STEP
ตามตารางวิเคราะห์ ตารางที่ 14
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโรงเรียน
ปัจจัย
โอกาส (Opportunity)
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 1.ได้รับการยอมรับและศรัทธาจาก
(Social – cultural
ชุมชนค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูก
Factors)
เรียนโรงเรียน
2.ชุมชนให้ความสำคัญทางด้าน
การศึกษา เห็นคุณค่า ประโยชน์ของ
การศึกษา ส่งผลให้มีการสนับสนุน
การศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
3.ชุมชนมีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงาม มีแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
4.ชุมชนในเขตบริการ เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลัก
ศาสนา เป็นสังคมสงบสุข อบอุ่น น่าอยู่
ช่วยเหลือเกื้อกูล มีปญ
ั หาและเกิด
อาชญากรรมน้อย
5.มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

อุปสรรค (Threat)
1.ผู้ปกครองในชนบทมีค่านิยมส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรียนในเมือง ทำ
ให้นักเรียนบางส่วนต้องอยู่หอพัก
ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน
2.การเปลี่ยนแปลงสังคมบริโภค
นิยมตามยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้
เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์

2. ด้านเทคโนโลยี
(Technological Factors)

1.การพัฒนาทางเทคโนโลยีใน
โรงเรียนมากขึ้น ส่งผลให้วัสดุ
อุปกรณ์ที่รองรับเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมากขึ้น
1.นักเรียนบางส่วนขาด
วิจารณญาณในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ผู้ปกครองขาดความรู้ ทักษะ
ความสามารถในการแนะนำแก่
บุตรหลาน
3.ระบบสัญญาณของเครือข่าย

1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ
แพร่กระจายของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ และสืบค้นข้อมูล ความรู้ ได้
ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย
2.นักเรียนสามารถนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ได้อย่างคล่องแคล่ว
3.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริม
การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีในโรงเรียนมากขึ้น ส่งผลให้
มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากร

๓๓
ปัจจัย

โอกาส (Opportunity)
ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างทั่วถึง
4.การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และ
แหล่งเรียนรู้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลแก่
ครู และนักเรียน สะดวกสบาย
5.มีแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลาย
ทั้งทางโรงเรียน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

อุปสรรค (Threat)
ให้บริการไม่เสถียร ทำให้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ

3. ด้านเศรษฐกิจ
(Economic Factors)

1.การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัด
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทำให้
ลดภาระของผู้ปกครองอย่างมาก
2.โรงเรียนมีโครงการให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียนโดยจัดกิจกรรม
ตลาดนัดหลักสูตร ฝึกการออมทรัพย์
ในรูปของธนาคารโรงเรียน
3.รายได้ผู้ปกครองอยู่ในระดับปาน
กลางค่อนข้างดี โรงเรียนสามารถระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียนได้ดี

1.ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จาก
สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID –
19) ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่
สามารถสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนได้เท่าที่ควร

4. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Political and
legal Factors)

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษา ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครองได้
2.รัฐธรรมนูญ และกฎหมายทางการ
ศึกษา เปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทำให้ประชนชนมีโอกาส
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต
3.พระราชบัญญัติการศึกษาให้ทุกคนมี
โอกาสศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล และเอื้อต่อการเรียนการสอน
4.การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้
การพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นที่ใช้ในกลุม่
อาเซียนของโรงเรียนดีขึ้น

1.การออกกฎหมายทางการ
ศึกษาในบางประเด็นไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้
การกำหนดทิศทางการศึกษาไม่
ชัดเจน

๓๔
ปัจจัย

โอกาส (Opportunity)
5.นโยบายการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส่งผลให้มองเห็นภาพรวม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทั้ง
ระบบ

อุปสรรค (Threat)

5.นโยบายการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ส่งผลให้มองเห็นภาพรวม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทั้ง
ระบบ
3. สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ มีการกำหนดนโยบาย
ชัดเจนส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ มีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียน
พิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลและความต้องการของท้องถิ่น มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจที่ดใี นการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมสร้าง
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างวิชาการให้กบั คณะครูบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Community : PLC) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ โรงเรียนนำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียน มีการวางแผนการบริหารงาน ชัดเจน และ
ดำเนินงานตามแผนแบบ PDCA
3.2 ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน คือ ครูบางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และการส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานในต่างประเทศ และบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการศึกษามีน้อย ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางรายการไม่ได้
มาตรฐานขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
3.3 ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส คือ โรงเรียนได้รับการยอมรับ
และศรัทธาจากชุมชนค่านิยมของผู้ปกครองนิยมให้ลูกเรียนโรงเรียน ชุมชนมีเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงาม มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สนับสนุนการจัดการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่

๓๕
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูล ความรู้ ได้
ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย การสนับสนุนของรัฐบาลในการจัดเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ทำให้ลดภาระ
ของผู้ปกครองอย่างมาก ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายทางการศึกษา
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทำให้ประชนชนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดชีวิตและ
เอื้อต่อการเรียนการสอน
3.4 ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค คือ ผู้ปกครองในชนบทมี
ค่านิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมือง ทำให้นักเรียนบางส่วนต้องอยู่หอพัก ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน การเปลี่ยนแปลงสังคมบริโภคนิยมตามยุคโลกาภิวัตน์ นักเรียนบางส่วนขาด
วิจารณญาณในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและผู้ปกครองขาดความรู้ ทักษะ ความสามารถในการแนะนำ
แก่บุตรหลาน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)
ทำให้ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนได้เท่าที่ควร
4. การประเมินสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ โรงเรียนยโสธร
พิทยาคม
ตารางที่ 14 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
1. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure : S1)
2. บริการและผลผลิต (Service and Products : S2)
3. บุคลากร (Man : M1)
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2)
5. วัสดุทรัพยากร (Material : M3)
6. การบริหารจัดการ (Management : M4)
น้ำหนักคะแนนรวม

ผลการพิจารณาน้ำหนัก
คะแนน
0.16
0.18
0.18
0.16
0.17
0.15
1.00

๓๖

ตารางที่ 15 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S)
2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T)
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factors : P)
น้ำหนักคะแนนรวม

ผลการพิจารณาน้ำหนัก
คะแนน
0.20
0.30
0.30
0.20
1.00

ตารางที่ 16 สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน หาจุดแข็ง (strength)
และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลัก 2S 4M โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ประเด็น
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมภายใน
2S 4M
1. โครงสร้างและนโยบาย
0.16
(Structure)
2. บริการและผลผลิต
0.18
(Service and Products)
3. บุคลากร (Man)
0.18
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน 0.16
(Money)
5.วัสดุทรัพยากร
0.17
(Material)
6. การบริหารจัดการ
0.15
(Management)
สรุปปัจจัยภายใน
เฉลี่ยปัจจัยภายใน

คะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดอ่อน

น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง
จุดอ่อน

2.06

-1.70

0.33

-0.27

สรุปผล
การ
วิเคราะห์
0.06

2.47

-1.37

0.45

-0.25

0.20

1.98
2.13

-1.80
-1.63

0.36
0.34

-0.34
-0.26

0.02
0.08

1.94

-1.78

0.33

-0.30

0.03

2.26

-1.68

0.34

-0.25

0.09

+2.15

-1.67
0.48

๓๗
ตารางที่ 17 สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ำหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายนอก หาโอกาส(Opportunity)
และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลัก STEP โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
น้ำหนัก
ประเด็น
สภาพแวดล้อมภายนอก
STEP
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
0.20
(Social – cultural
Factors)
2. ด้านเทคโนโลยี
0.30
(Technological Factors)
3. ด้านเศรษฐกิจ
0.30
(Economic Factors)
4. ด้านการเมืองและ
0.20
กฎหมาย (Political and
legal Factors)
สรุปปัจจัยภายนอก
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก

คะแนนเฉลี่ย
โอกาส
อุปสรรค

น้ำหนักคะแนนเฉลี่ย
โอกาส
อุปสรรค

2.80

-1.21

0.56

-0.24

สรุปผล
การ
วิเคราะห์
0.32

2.05

-1.87

0.61

-0.56

0.05

1.60

-1.94

0.48

-0.57

-0.09

1.99

-1.74

0.40

-0.35

0.05

+2.05

-1.72
0.33

๓๘
5. กราฟแสดงสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนยโสธร
พิทยาคม
แผนภูมิที่ 5 กราฟวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โอกาส Opportunities : O
Question Marks
เอื้อแต่อ่อน

STARS
เอื้อและแข็ง
3.0

2.80

2.5
2.0
1.5
1.0

จุดแข็ง
Strengths : S

0.48

0.5

0.33

3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0
2.47
-0.5
-1.0
-1.80

จุดอ่อน
Weaknesses : W

-1.5

-2.0 -1.94

-2.5
-3.0

ไม่เอื้อแต่แข็ง
CASH COW

ไม่เอื้อและอ่อน
DOG
อุปสรรค Threats : T

ผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตกอยู่กลุ่มดาวรุ่ง (Stars) กลยุทธ์ที่เลือกใช้
เป็นกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ที่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนยโสธรพิทยาคมมีสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้าง
เข้มแข็ง (เป็นจุดแข็ง : S) ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้อต่อการดำเนินการ (มีโอกาส : O) สรุปเป็น
ทิศทางได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รักษาความเป็น Stars ให้มั่นคง ยืนยง และพัฒนางานต่อยอดที่สูงขึ้น

๓๙

บทที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
“โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย ใฝ่เรียนรูด้ ้วยนวัตกรรม น้อมนำ
ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21”
โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มี
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ
สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีผลการ
ดำเนินงานที่เป็นเลิศ สู่ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
น้อมนำศาสตร์พระราชา หมายถึง การน้อมนำองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งทรงมีหลักในการพัฒนา ได้แก่
หลักคิด คือ เป้าหมายในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หลักทฤษฎี คือ แนวคิดและทฤษฎีที่ได้มี
การทดสอบและพิสูจน์แล้วและได้พระราชทานสู่การปฏิบัติจริง และหลักปฏิบัติ คือ ขั้นตอนของการดำเนิน
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มาบูรณาการในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทักษะชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เป็น
คนเก่ง เป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบท
สังคมใหม่
ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียร
พยายามในศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรูข้ องครูและ
ผู้เรียน
ก้าวหน้าเทคโนโลยี หมายถึง โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน
มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 หมายถึง โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและ
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (Missions)
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาความเป็น
เลิศทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ และทักษะผู้เรียนเต็มศักยภาพ นำเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ทนั สมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม หลากหลาย
2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำศาสตร์
พระราชามาบูรณาการในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

๔๐
3. บริหารจัดการหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น เน้นพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค ให้น่าอยู่เรียน เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ร่วม
และมีความปลอดภัย
5. ส่งเสริมครู บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจ
แก่ศิษย์ เป็นพลเมืองดีน่าเลื่อมใส ศรัทธา ตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะ
อย่างต่อเนื่อง เป็นครูมือาชีพ
7. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)
“PITTAYAKOM” หมายถึง วัฒนธรรมการทำงานของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่มีความเป็นเอกภาพ
ทำงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่ดีแบบครอบครัว มีคุณธรรมจริยธรรม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สู่ความสำเร็จ
P
Participation
การมีส่วนร่วม
I
Intention
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
T
Teamwork
การทำงานเป็นทีม
T
Technology
ทันสมัย
A
Accountability
โปร่งใส ตรวจสอบได้
Y
Youthful
เปี่ยมด้วยพลัง
A
Attitude
มีทัศนคติที่ดี
K
Knowledge
มีความรอบรู้
O
Opportunity
ให้โอกาส
M
Moral
มีคุณธรรมจริยธรรม
เป้าประสงค์ (Goals)
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชามา
บูรณาการในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สูโ่ รงเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ และทักษะชีวิตบน
วิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ครู และบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษย์
เป็นพลเมืองดีน่าเลื่อมใส ศรัทธา ตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ
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5. โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน
สมรรถนะหลัก ( Core Competency )
1. ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะ และทักษะชีวิต เป็นนัก
คิด นักกิจกรรม ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และมีความพร้อมสู่เวที
การแข่งขัน
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 โรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาทั้งการ
บริหารการจัดการ การนิเทศ กำกับ ติดตามเชิงระบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
2.2 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กำหนดทิศทางที่ชัดเจน สร้างภาวะการบริหาร
และการทำงานขององค์กรที่มีมาตรฐาน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนา
2.3 การบริหารจัดการและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสิทธิภาพ
2.4 โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ สื่อ เทคโนโลยี และ
กระบวนการเพื่อให้เกิดการพัฒนา ที่มั่นคง ยังยืน
3. ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ครูมีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สามารถสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน และมีการวัดผลประเมินผลทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
3.2 บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน
3.3 ครูและบุคลากร เป็นแบบอย่างทีด่ ี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ และมี
วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นเอกภาพ
4. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอื่น
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา มีความ
เชื่อมั่น และมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
๑.1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตร จัดแผนการเรียนที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสำคัญ
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๑.2 เสริมสร้างโอกาสการค้นพบตัวเองเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย สู่ความเป็น
เลิศตามความสนใจ และความสามารถ พร้อมสู่เวทีการแข่งขันระดับต่างๆ และการศึกษาต่อ
๑.3 เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
๑.4 เสริมสร้างความพร้อมด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
ลดพฤติกรรมเสี่ยง และความท้าทาย แต่เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบ
กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
๒.1 เน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สนองตอบนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ทั้งการนำองค์กร การกำหนดทิศทาง ขับเคลื่อนด้วย
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักธรรมาภิบาล
และน้อมนำศาสตร์พระราชา
๒.2 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การเป็นพลเมืองดีวิถีไทย และพลโลกที่ดี
๒.3 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ ความปลอดภัย
แหล่งเรียนรู้ ICT ห้องเรียนคุณภาพ และอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
๒.4 จูงใจ สร้างเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร จากภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการ Active Learning และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
อัตลักษณ์ “นักคิด นักกิจกรรม” (Thinker , Activist)
เอกลักษณ์ “วิชาการเด่น” (The excellent Academic)
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
1. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชา เน้นการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และองค์กรอื่น ขับเคลื่อนพัฒนาด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
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ระดมและใช้ทรัพยากรพัฒนาอย่างคุ้มค่า สร้างเอกภาพการทำงานด้วยบรรยากาศตามค่านิยมองค์กร สู่
ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวัย ความสนใจ และความสามารถ สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ รักความเป็นไทย รักเชิดชูสถาบัน
และมีจิตสาธารณะ
3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย การให้บริการ การจัดการ
เรียนรู้ การกำกับดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การวัดผลประเมินผล ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ห้องน้ำห้องส้วม ระบบจราจร โรงอาหาร ศูนย์การ
เรียนรู้ ห้องสมุด ICT สถานทีจ่ ัดกิจกรรมเรียนรู้ นันทนาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มี
ความเหมาะสม เพียงพอ สะดวก ปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เครือข่าย
นักเรียน ครู ผูป้ กครอง และชุมชน เพื่อการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความคล่องตัว และเข้าใจอันดีทั้งในและ
นอกองค์กร
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
1. ปัจจัยด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลง
2. ปัจจัยด้านระบบการบริหารและการจัดการ
3. ปัจจัยด้านครูและบุคลากร
4. ปัจจัยด้านทรัพยากร
5. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
6. ปัจจัยด้านผู้เรียน
7. ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ
เงื่อนไขสูค่ วามสำเร็จ
1. การบริหารจัดการองค์กร (Administration & Management)
เป็นกระบวนของภาวะผู้นำในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชา บูรณาการร่วมกับ
หลักการอื่นสร้างสภาพคล่อง สร้างความได้เปรียบ ขับเคลือ่ นการปฏิบัติงานเชิงระบบทั้งระบบลดและขจัด
ความเสี่ยง ความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กรสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการประกันคุณภาพภายใน
1.1 หลักธรรมมาภิบาล
1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
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3) หลักความโปร่งใส
4) หลักความมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า
1.2 หลักศาสตร์พระราชา
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
1.๓ วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle)
1) Plan
2) Do
3) Check
4) Action
2. ใช้กลยุทธ์ (strategy) เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ขับเคลื่อนพัฒนา 2 แผนพัฒนาสมรรถนะหลัก
1) แผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
2) แผนพัฒนาระบบและการบริหารการจัดการ
3. การประเมินคุณภาพ ( Assessment ) ประเมินประสิทธิภาพการทำงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Report) เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ SAR เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอรายงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาได้
การประกันคุณภาพภายใน
การบริหารการจัดการ (Management) เป็นกระบวนการใช้กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยนำเข้า โดยมี
กระบวนการที่เหมาะสม ชัดเจน ปฏิบัติจริง และเกิดผลย้อนกลับที่เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์ทั้งทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปฏิบัติงานทั้ง
ระบบเน้นประสิทธิภาพการทำงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้
1. การเพิ่มศักยภาพความสามารถในการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น
2. การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนพัฒนาการต่ำ
กว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้มีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์
3. ยกระดับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากผู้เรียนสามารถ
บางส่วนสืบค้นข้อมูลได้ แต่ยังขาดทักษะในการกลั่นกรองและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง
ทักษะดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๔. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักการร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำรุงรักษา สาธารณ
สมบัติด้วยความเต็มใจ จนเป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชนให้การยอมรับ

๔๕
๕. ผู้เรียนมีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิเป็นอย่างดี แต่นักเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักในหน้าที่
ของตนเองจึงควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักในหน้าที่ของผู้เรียนเพิ่มมมากขึ้น โดยการบูรณาการกับ
กิจกรรมทุกกิจกรรมของสถานศึกษา
6. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการเพียงพอและมีความปลอดภัย
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนรูท้ ุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
9. แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆได้ง่าย ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณสถานศึกษา
เพื่อให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้น
สะดวกต่อการติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆได้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
10. การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยการจัดการเรียนรู้และการทดสอบ
ด้วยระบบออนไลน์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
11.เสริม สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริม ให้ครูและบุคลากร นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
12. สร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community : PLC)
เป็นสำคัญ
13. การเชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ผู้ปกครองนักเรียน หรือกรรมการสถานศึ กษาให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้
แนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้
14. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
แนวทางพัฒนา
การปฏิบัตงิ านของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นไปตามกรอบของกลยุทธ์ เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มีแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการเป็นแผนการพัฒนา โดยได้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร
วิสัยทัศน์ (Vision)
" มุ่งสู่องค์กรคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21"

๔๖
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบและกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่องค์กรที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
3. ประชากรในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมืออาชีพ
ค่านิยม (Corporate Values)
ค่านิยมในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร คือ คุณธรรม
คุณภาพ เอกภาพ “ G I V E ”
G : Good Governance
= ยึดมั่นธรรมาภิบาล
I : Innovative Thoughts =
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
V : Value Taemwork
=
ร่วมใจทำงาน
E : Excellent Services
=
มีบริการเป็นเลิศ
เป้าประสงค์หลัก (Goals)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัด ได้พัฒนาระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาสู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานด้วยนวัตกรรม
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต บนวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)
3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
6. เด็ก ศรีสะเกษและยโสธรเก่ง ดี มีสุข ด้วยนวัตกรรม
กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๔๗
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา (Development of educational areas Guidelines)
แนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ภายใต้กรอบแนวคิดรูปแบบ 4Gs Model องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การบริหารจัดการ
เซิงระบบ กระบวนการพัฒนา และระดับการพัฒนา ได้แก่ Plan (วางแผน), Do(ปฏิบตั ิ), Check(ตรวจสอบ)
และ Act (การปรับปรุงแก้ไข) ด้วยการมีส่วนร่วม (Participation)ใช้ระบบดิจิทัล(Digital),นวัตกรรม
(Innovation) และการวิจัย (Research) เป็นองค์ประกอบ สนับสนุนคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ทักษะผู้เรียน (3Rs+8Cs+2Ls) มีการประเมินผล 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ
นโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร
1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสูค่ วามเป็นมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
วิชาชีพ และ ICT
2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
4. ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและใช้นวัตกรรม ID-Plan
จุดเน้นเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
“เด็กศรีสะเกษ ยโสธร เก่งขึ้นด้วยนวัตกรรม”
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

๔๘
1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เ ป็น พลเมื องดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ส อดคล้ อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ
คุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ

๔๙
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม (Compassion) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป้าหมายของการจัดการศึกษา
(Aspirations) 5 ประการ ซึง่ มีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณ ภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด ที่
สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่าง เท่า
เทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของ
นักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึน้ เป็นต้น
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
เป็นต้น
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท ที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคั ญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้าน
การศึ ก ษาดี ข ึ ้ น สั ด ส่ ว นผู ้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษาสู ง ขึ ้ น เมื ่ อ เที ย บกั บ ผู ้ เ รี ย นสามั ญ ศึ ก ษา และจำนวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย
และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการในแต่ละ
เป้าหมายและตัวชี้วัดเป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน
ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วั ด แผนการ
ศึกษาแห่งชาติได้กำหนดยุท ธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิด
การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๕๐
ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่ สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียน การสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้และพื้นที่พิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มชน
ต่างเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าวเพิ่ มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยู่
ในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่าระบบปกติเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัด
ที่สำคัญ เช่น สถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง
สันติวิธีเพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ และผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น โดยได้กำหนดแนว
ทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม โอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง
พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชน ต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรง ในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ เป็น
ต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และ นวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายดังนี้
2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญ จำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ มี ต ั ว ชี ้ ว ั ด ที ่ ส ำคั ญ เช่ น มี ฐ านข้ อ มู ล ความต้ อ งการกำลั ง คน
(Demand) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน

๕๑
สามัญศึกษา และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียน
สังคมศาสตร์ กำลังแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณ ฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตกำลังคนระดับกลางและระดับสูงจำแนกตามระดับ/
ประเภทการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น ร้อย
ละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภ าคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน ตาม
มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ (Dual Degree) เพิ่มขึ้น
จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคี
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงาน ที่จัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทาง
เศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศเพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น บุคลากรด้านการวิจั ยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จด
สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็น
ต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดทำแผนผลิตและ
พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี
เป้าหมายดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น ใน
ศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น เด็กแรกเกิด – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและ

๕๒
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น และมีสาขาและวิชาชีพที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ทำงานและถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์เพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่าง มี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรม ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
เป็นต้น
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ การ
พัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สื่อสารมวลชนที่เผยแพร่
หรือจัดรายการเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น สื่อตำราเรียน และสื่อการเรีย นรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มี
ระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา
และผู้เรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัด ที่
สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครู แผนการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในระยะ
10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จำแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการ
บรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เอื้อให้ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู เป็นต้น
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้
กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ สร้างเสริมและ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพัฒนาระบบและ

๕๓
กลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการที่สำคัญ
เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มี
เป้าหมายดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจ
และพื้นที่ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมี
คุณภาพ เป็นต้น
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 - 2579 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจ ำตัว
ประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา และ
มีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระบบเดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความ
เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย
พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ และ
มีแผนงานและโครงการ
สำคัญ เช่น โครงการจัดทำฐานข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ
แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม
มี
เป้าหมายดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมี
คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และ
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ
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เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
การนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
สาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล เป็นต้น
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนา
เป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนว
ใหม่สูงขึ้น เป็นต้น
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และพื้นที่ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จำนวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบ กับรัฐ จำแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงขึ้น เป็นต้น
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาที่เอื้อและสนองตอบคุณลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน
ความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรร
งบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และอุปทานในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น
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6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น สถานศึกษาที่มีครู
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษา เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการ
ทดลองนำร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น
การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบตั ิขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบด้วย สาระของ
แผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับการศึกษา
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย
ระดับปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์กร และภาคี ทุกภาค
ส่วน ถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
2) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
จัดทำ และติดตามประเมินผลแผนดังกล่าว
3) การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ
4) การสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่
การดำเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 ได้เสนอรายละเอียดการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงาน
ในระดับต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานใน
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กระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และหน่วยงานอื่นนอก
กระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต้น ส่วนระดับภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน โดยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างสอดคล้อง รองรับใน
กรอบทิศทางเดียวกัน และการจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วงเวลาที่
กำหนด
การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลเป็นการ
ติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้ง
การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยแต่ละหน่วยงานประเมินการดำเนินงานของตนควบคู่ไปกับ
การให้หน่วยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน
และถูกต้องตามหลักวิชาการ
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
1. การประเมินบริบทก่อนเริ่มโครงการ ประเมินระหว่างดำเนินงาน และประเมินหลังการ
ดำเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น
2. วางระบบการประเมินระดับกระทรวง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อ
เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการแต่ละระดับกับแผนการศึกษาแห่งชาติ
3. ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานด้านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ด้านงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ เพื่อให้การ
ติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. จัดให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู้ประเมิน
5. จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น
6. นำเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

๕๗

บทที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
กลยุทธ์(Struategy)
กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ 1
ตารางที่ 18 กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์แผนงาน
กลยุทธ์ที่ ๑.
1.จัดหลักสูตร
คุณภาพผู้เรียน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Students)
และโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่ง
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และทักษะ
ผู้เรียน(3Rs+8Cs+2Ls)
ทั้งวิถีไทยและสากล
3. ส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้
ด้วยกิจกรรมตามความ
สนใจ ความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์
สามารถวางแผนการ
พัฒนาตนเองสู่อาชีพได้
อย่างสุจริต
4.พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญสามารถ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ
สาระท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดศึกษาของ
รัฐบาลและความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครองและท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียน
ค้นพบ ความสามารถ ความ
ถนัดทั้งวิชาการมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์และทักษะผู้เรียน
(3Rs+8Cs+2Ls) ทั้งการมี
สุขภาพดี มีสุนทรียภาพ มีสรรถ
นะหลัก ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง
มีค่านิยมที่ดีเคารพกฎหมาย
เป็นพลเมืองดี รู้จักการเรียน
รู้อยู่ร่วมในสังคมไทย อาเซียน
และประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง
3. จัดบรรยากาศกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการตาม
ความสามารถความสนใจ เอือ้
ต่อการเรียนรู้ ทั้งด้าน K A P

ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรสถานศึกษา ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะผู้เรียน
(3Rs+8Cs+2Ls)
2. แผนปฏิบัตกิ าร มีโครงการ
และกิจกรรมสร้างบรรยากาศ
กระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ทั้งด้าน
K A P และมุ่งความเป็นเลิศ
ในการแข่งขันในระดับต่างๆได้
อย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทั้งด้านวิชาการจากผล
การเรียนและการสอบวัดใน
ระดับต่างๆ
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การมีสุขภาพดี มี
สุนทรียภาพ มีสมรรถนะหลัก
ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง มี
ค่านิยมที่ดี เคารพกฎหมาย

๕๘
ตารางที่ 19 (ต่อ)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่

กลยุทธ์แผนงาน
5. การนิเทศ กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ
6.การอบรมสั่งสอน
กำกับดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบ
ตัวเอง มีสมรรถนะหลัก
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถแข่งขัน สอบ
วัดผลระดับชาติ
การศึกษาต่อ และการ
ดำรงชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
สู่ความเป็นเลิศสามารถ
แข่งขัน
ในระดับต่างๆได้
4. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมการ
สอน ICT และจัดกิจกรรม
เสริมที่เหมาะสมสร้างสรรค์
5. การกำกับดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การวัดผลและ
ประเมินผล
6. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุงผลการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ
มาตรฐานการเรียนที่สูงขึ้น
ทั้งด้าน K A P ลดปัญหา
การออกกลางคัน และผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ตัวชี้วัด
เป็นพลเมืองดี รู้จักการเรียน
รู้อยู่ร่วมในสังคมไทย อาเซียน
และประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง
5. สถานศึกษามีแผนพัฒนาครู
และบุคลากร ส่งเข้าร่วมอบรม
สัมมนา เป็นวิทยากร ผลงานวิจัย
บทความ โครงงาน จัดการ
ประชุม นิเทศ เป็นต้น
6. แผนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนา
ทั้งด้านวิชาการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และทักษะผู้เรียน
(3Rs+8Cs+2Ls)
มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
วิเคราะห์ผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม กำกับ ช่วยเหลือผู้เรียน
และบันทึกการสอน
7. มีกิจกรรมสร้างเสริม
พัฒนาการการเป็นนักคิด นัก
กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศทั้งทาง
วิชาการและคุณลักษณะ
8. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอน มีความสุข
เห็นคุณค่า รักการเรียนรู้
9. แผนการวัดผลประเมินผล มี
เครื่องมือวัดผลที่ชัดเจนมี
มาตรฐานครอบคลุม ยุติธรรม
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00
ผ่านเกณฑ์การวัดผล

๕๙
ตารางที่ 19 (ต่อ)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่

กลยุทธ์แผนงาน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัด
ระดับชาติ O-net ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์
เป็นอย่างน้อยและผ่านทุก
กิจกรรมที่โรงเรียนกำหนด
ตามหลักสูตร

กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๒
ตารางที่ 19 กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์ที่ 2.

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
(Administration &
Management)

กลยุทธ์แผนงาน
1. จัดโครงสร้าง กำหนดทิศ
ทางการ ยึดโรงเรียนเป็นฐาน
บริหารการจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิ
บาล หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างบรรยากาศการ
ทำงานด้วยวัฒนธรรมองค์กร
3. มุ่งประสิทธิภาพการทำงาน
ตามระบบ OBECQA และการ
ประกันคุณภาพภายใน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. จัดโครงสร้างการบริหารโดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน กระจายอำนาจสู่
กลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
บริหารขัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึด
หลัก ธรรมาภิบาล และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
3. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สร้างเอกภาพด้วยวัฒนธรรมองค์กร มี
4. พัฒนาองค์กรด้วยแผน การมอบหมายงาน พรรณนางาน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการทำงานตามระบบ
สู่ปณิธานมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. บริหารและจัดการการใช้ ประกันคุณภาพภายใน
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
หลักสูตรสถานศึกษาให้
ตอบสนองความต้องการของ การพัฒนาและเผยแพร่ มีการ
ตรวจสอบภายใน ตามระบบการ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ประกันคุณภาพภายใน
ชุมชน ตามมาตรฐานการ
5. พัฒนาการใช้ IT และ Social
Media ในการสือ่ สารเพื่อการบริหาร
การจัดการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั่วถึง

ตัวชี้วัด
1. โครงสร้างการบริหารการจัดการ
องค์กร กระจายอำนาจใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
2. กำหนดทิศทางการบริหารการ
จัดการชัดเจน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ตามระบบคุณภาพ
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงการประกัน
คุณภาพภายใน OBECQA
4. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบ
มีส่วนร่วมสื่อสารด้วยกัลยาณมิตร
ใช้สื่อ ITหรือ Social Mediaสร้าง
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมและ
ความสุขในการทำงาน

5. มีแผนกลยุทธ์สถานศึกษา มี
แผนปฏิบัติการที่มีโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องปณิธาน
สถานศึกษาชัดเจนและปฏิบัติได้
จริง
6. บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่ชดั เจนตาม
เป้าหมายการปฏิรปู การศึกษา
7. มีระบบการบริหารจัดการ
ให้บริการ จัดเก็บ ติดตามงาน

๖๐
ตารางที่ 20 (ต่อ)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่

กลยุทธ์แผนงาน
กลยุทธ์ที่ 2.
ประกันคุณภาพภายใน
กระบวนการบริหาร 6. สนับสนุนครูและ
และการจัดการ
บุคลากรในการพัฒนา
(Administration & ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
Management)
สามารถให้บริการและ
จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสม
สร้างสรรค์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน
7. มีกระบวนการนิเทศ
กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
ทำงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
8. จัดสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ร่มรื่น
ห้องเรียน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
6. สร้างมาตรฐานการ
บริหาร การจัดการ เป็นผู้นำ
แห่งการเปลี่ยนแปลง มี
ภาวะผู้นำ มีธรรมาภิบาล
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ และ
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
7. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสนองตอบ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น
ชุมชนมีผลสัมฤทธิ์ที่ได้
มาตรฐาน
8. สนับสนุนครูและ
บุคลากรในการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
สามารถให้บริการและจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
9. กระบวนการนิเทศ กำกับ
ติดตามตรวจสอบ
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
ประสิทธิภาพการทำงาน
เรียนมั่นคง สะอาด
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวย 10. จัดบรรยากาศ
ความสะดวกพอเพียง สภาพแวดล้อมภายในให้น่า
ใช้การได้จริง มีแหล่ง
อยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้
เรียนรู้ ห้องสมุด บริการ พักผ่อน เอื้อต่อสุขภาพ
สื่อและเทคโนโลยี
ส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน มี
สารสนเทศที่เอื้อต่อ
ความปลอดภัยต่อชีวิต
การเรียนรู้สืบค้นของ ทรัพย์สินโดยจัดภูมิทัศน์
ผู้เรียน
สาธารณูปโภค ระบบจราจร
9. จัดโครงการ กิจกรรม
โรงอาหาร ที่พักผ่อน แหล่ง
ส่งเสริมและให้บริการ
เรียนรู้ ห้องพยาบาล ห้องน้ำ
สุขภาพอนามัย ความ
ห้องส้วม อาคารเรียน
ปลอดภัย สุนทรียภาพ
ห้องเรียนคุณภาพ

ตัวชี้วัด
วิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคล และงานบริหารงาน
ทั่วไปที่ชัดเจน ครอบคลุม มี

สภาพคล่อง
8. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีแผนพัฒนาตัวเอง ID
Plan มีแผนการจัดการเรียน
การสอน วิเคราะห์หลักสูตร
วิเคราะห์ผู้เรียน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ทีมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การวัดผล
ประเมินผลทีม่ ีมาตรฐานและ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สร้างเสริมวิชาการ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน
9. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบ พัฒนาการ
ประสิทธิภาพการทำงาน
10. สภาพแวดล้อม
- ภูมิทัศน์ บรรยากาศ ความ
ร่มรื่นน่าอยู่ สร้างแรงบันดาล
ใจ สบายกายและใจ ระบบ
- สาธารณูปโภค การจราจร
โรงอาหาร ร้านค้า ห้อง
พยาบาล ห้องน้ำ ห้องส้วม
- อาคารเรียน ห้องเรียน ศูนย์
การเรียนรู้ ห้องประชุม สนาม
กีฬา ที่จัดกิจกรรม ที่พักผ่อน
- ระบบ IT, ICT เข้าถึง ใช้ได้
- สภานักเรียน และอื่นๆ
เพียงพอ สะดวกปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
ให้บริการ

๖๑
ตารางที่ 20 (ต่อ)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์ที่ 2.กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
(Administration &
Management)

กลยุทธ์แผนงาน
จริยธรรม การทำงาน
ร่วมกัน และสวัสดิการ
10. มีการประกัน
คุณภาพภายใน
กำหนดค่ามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในที่
สามารถปฏิบัติได้จริง
11. มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับระบบ
OBECQA และการ
ประกันคุณภาพภายใน
12. สรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ช่วย
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา
13. สร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กรอื่น
14.ระดมทรัพยากร เพื่อ
การจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
ศูนย์การเรียนรู้ และ IT ให้
เพียงพอ
11. สร้างบรรยากาศที่มี
กิจกรรมส่งเสริมและให้บริการ
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
สุนทรียภาพ คุณธรรมจริยธรรม
และสวัสดิการ
12. เพื่อกำหนดค่ามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
13. มีแผนกลยุทธ์เป็นแผน
แม่บทระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการเป็นแผนพัฒนา
รายปีในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างชัดเจนและเป็นระบบ
14. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ใช้ในการบริหารจัดการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายใน และปรับปรุงเป็นระบบ
15. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ทำหน้าที่กำกับ
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
16. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง ผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสีย ชุมชน ผูส้ ่งมอบพันธมิตร
และองค์กรอื่น ในการพัฒนา
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
11.ระบบสารสนเทศ
สามารถติดต่อ สืบค้น
ข้อมูลได้
- การประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสาร ประสาน
ความร่วมมือ และเผยแพร่
ได้
- ระบบโสตทัศนูปกรณ์
เอื้อต่อการเรียนรู้ สะดวก
ในการใช้และให้บริการ
12. กำหนดค่ามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
13.ผลการดำเนินการตาม
แผนกลยุทธ์
14. ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน
และปรับปรุง
15. การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุปรายงาน
และเผยแพร่
16. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
17. บันทึกการประชุม
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา
18. บันทึกการให้บริการ
หรือการมีส่วนร่วมของ
ขุมชน และองค์กรอื่น

๖๒
กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๓
ตารางที่ 20 กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์องค์กรข้อที่
กลยุทธ์ที่ 3.
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์แผนงาน
1.พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญสามารถ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. การนิเทศ กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ
3. การอบรมสั่งสอน
กำกับดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบ
ตัวเอง มีสมรรถนะหลัก
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สามารถแข่งขัน สอบ
วัดผลระดับชาติ
การศึกษาต่อ และการ
ดำรงชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย
1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมการ
สอน ICT และจัดกิจกรรม
เสริมที่เหมาะสมสร้างสรรค์
2. การกำกับดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การวัดผลและ
ประเมินผล
3. การนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุงผลการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ
มาตรฐานการเรียนที่สูงขึ้น
ทั้งด้าน K A P C ลดปัญหา
การออกกลางคัน และผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษามี
แผนพัฒนาครูและ
บุคลากร ส่งเข้าร่วมอบรม
สัมมนา เป็นวิทยากร
ผลงานวิจัย บทความ
โครงงาน จัดการประชุม
นิเทศ เป็นต้น
2. แผนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญมุ่งพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี
วิเคราะห์ผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม กำกับ ช่วยเหลือ
ผู้เรียน และบันทึกการ
สอน
3. มีกิจกรรมสร้างเสริม
พัฒนาการการเป็นนักคิด
นักกิจกรรม สูค่ วามเป็น
เลิศทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะ
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน มีความสุข เห็น
คุณค่า รักการเรียนรู้
5. แผนการวัดผล
ประเมินผล มีเครื่องมือ
วัดผลที่ชัดเจนมีมาตรฐาน
ครอบคลุม ยุตธิ รรม
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม

๖๓
ตารางที่ 21 (ต่อ)
กลยุทธ์องค์กรข้อที่

กลยุทธ์แผนงาน

วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้เกรดเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 2.50 ผ่าน
เกณฑ์การวัดผลระดับชาติ
O-NET ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์เป็นอย่าง
น้อยและผ่านทุกกิจกรรมที่
โรงเรียนกำหนดตาม
หลักสูตร

๖๔
ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 สู่แผนปฏิบตั ิการ
ตารางที่ 21 ความคาดหวังเพื่อการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students)
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

Strategic Objectives

Measure

Baseline

1. จัดหลักสูตรสถานศึกษา

1. หลักสูตร

ทั้งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล และ
หลักสูตรท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดศึกษาของรัฐบาลและ
ความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครองและท้องถิ่น

สถานศึกษา ที่
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้น
วิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

2. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียน

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

1. หลักสูตรสถานศึกษา ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับ ดี

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ค้นพบ ความสามารถ
ทางการเรียนทั้งด้าน ทางการเรียนทั้งด้านวิชาการ
ความถนัดทั้งวิชาการและ วิชาการและ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณลักษณะที่พึง
การมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพ
ทั้งการมีสุขภาพดี มี
ประสงค์ การมีสุขภาพ มี สรรถนะหลัก ปลอด
สุนทรียภาพ มีสรรถนะ
ดี มีสุนทรียภาพ มี
พฤติกรรมเสี่ยง มีค่านิยมที่ดี
หลัก ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง สรรถนะหลัก ปลอด เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองดี
มีค่านิยมที่ดีเคารพ
พฤติกรรมเสี่ยง มี
รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
กฎหมายเป็นพลเมืองดี
ค่านิยมที่ดี เคารพ
สังคมไทย อาเซียนและ
รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
กฎหมายเป็นพลเมือง ประชาคมโลกได้อย่างมี
สังคมไทย อาเซียนและ
ดี รู้จักการเรียนรู้อยู่ ความสุขและพอเพียง
ประชาคมโลกได้อย่างมี
ร่วมในสังคมไทย
ระดับ ดี
ความสุขและพอเพียง
อาเซียนและประชาคม
โลกได้อย่างมีความสุข
และพอเพียง

เป้าหมาย (Target)
2565

2566

2567

กลยุทธ์ริเริ่ม

Strategic
Initiatives

80 % 90%

90% 1. บริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา
มุ่งเน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน

80%

90% 2. จัดแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

90%

๖๕

ตารางที่ 22 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives
3. จัดบรรยากาศ
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการตาม
ความสามารถความ
สนใจ เอื้อต่อการเรียนรู้
ทั้งด้าน K A P สู่
ความเป็นเลิศสามารถ
อยู่ร่วมและแข่งขันใน
ระดับต่างๆได้

ตัวชี้วัด
Measure
3. แผนปฏิบัติ
การ มีโครงการ
และกิจกรรม
สร้างบรรยากาศ
กระตุ้นส่งเสริม
และพัฒนาการ
ศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้มีการ
พัฒนาทั้งด้าน K
A P สามารถ
อยู่ร่วมและ
แข่งขันในระดับ
ต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ

สภาพปัจจุบัน
เป้าหมาย (Target)
2565
2566 2567
Baseline
3. มีแผนปฏิบัติการ มี
85% 90% 90%
โครงการกิจกรรมสร้าง
บรรยากาศกระตุ้นส่งเสริม
และพัฒนาการศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้มีการพัฒนาทั้งด้าน
K A P สามารถอยู่ร่วมและ
แข่งขันในระดับต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ระดับ ดี

4. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพสูงสุด สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ครูและ
บุคลากรมี
แผนพัฒนา
ตัวเองแบบมือ
อาชีพ ID Plan
และการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพ

4. การเข้าร่วมการประชุม
อบรมสัมมนา การเป็น
วิทยากร ผลงานวิชาการ การ
วิจัย แผนการสอน การนิเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน และ
อื่นๆ
ระดับดี

85%

90%

5. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นนักบริการมืออาชีพ

5. สร้างจิตการ
ทำงานกระตุ้น
นิเทศ กำกับ
ติดตามแบบมือ
อาชีพ

5. ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของบุคลากรทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
ระดับดี

85%

90%

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
3. แผนปฏิบัติการ มีโครงการและ
กิจกรรมสร้างบรรยากาศ กระตุ้น
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งด้าน K A มีสุขภาพ
อนามัยดี มีสุนทรียภาพ มีสรรถนะ
หลัก ปลอดพฤติกรรมเสี่ยง มี
ค่านิยมที่ดี เคารพกฎหมาย เป็น
พลเมืองที่ดี สามารถเรียนรู้อยู่ร่วม
และแข่งขันในระดับต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข
พอเพียง
ในสังคมไทย อาเซียนและ
ประชาคมโลกได้

90% 1. แผนพัฒนาครู และบุคลากร ใน
ระบบการบริหารการจัดการ การ
บริการ การใช้หลักสูตร การ
จัดการการเรียนรู้ การนิเทศ การ
วัดผลประเมินผล การเป็นผู้นำทาง
วิชาการและการเป็นต้นแบบที่ดี
2. มีแผนการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล การศึกษา วิจัย พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนของครู
90% พัฒนาผลการเรียนให้สูงขึ้น ลด
ปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้เรียน

๖๖

ตารางที่ 22 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives

ตัวชี้วัด
Measure

6. จัดการเรียนการ
สอนหลากหลายเน้น
กิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นนัก
คิดนักกิจกรรม
7. มีการวัดผลที่มี
เครื่องมือ วิธีการที่มี
มาตรฐานครอบคลุม

6. ผลการปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมงาน
รายงาน SAR มีข้อมูล
ผู้เรียนมา ลา ขาด
หลบหนีเรียน ออก
กลางคัน และผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
เป้าหมายที่กลุ่มสาระ
กำหนด
7. ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมและรับ
บริการ

8. ประเมินผลอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม สร้าง
เสริมพัฒนาการทั้งด้าน
วิชาการและ
คุณลักษณะ K A P C
ลดปัญหาการออก
กลางคัน และผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำ

สภาพปัจจุบัน
Baseline

เป้าหมาย (Targets)
2565

2566

2567

6. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน 85 % 85% 90%
เป็นสำคัญทั้งระบบ
ระดับดี
7. ยกระดับมาตรฐาน
85 % 85 % 90 %
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทั้งด้าน K A P C ลด
ปัญหาการออกกลางคัน
และผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ
ระดับดี

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
3. มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาการเป็นนักคิดนัก
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
พอเหมาะ มีส่วนร่วมทั้ง
ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

๖๗

ตารางที่ 22 กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives
1. พัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการเชิงระบบ
มีวิสัยทัศน์ เข้าใจภาระ
งาน มีภาวะผู้นำ แบบ
ประชาธิปไตย บริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ หลักธรรมา
ภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. การกระจายอำนาจ
ในการบริหารจัดการ
ตามโครงสร้าง และ
กำหนดทิศทางการ
บริหารชัดเจน
3. .เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในการจัดการ
การศึกษาได้คุณภาพ
มาตรฐานทั้งหลักสูตร
ผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด
Measure
1. บรรยากาศ และ
วัฒนธรรมการบริหาร
จัดการ การทำงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
บนพื้นฐานความเข้าใจ
ยอมรับนับถือ เป็น
กัลยาณมิตร และ
ยุติธรรม
2. บรรยากาศ การ
บริหารจัดการองค์กร
แบบมีส่วนร่วมเชิง
ประชาธิปไตยแบบวิถี
ไทยและสากล
3. โครงสร้างบริหารสู่
กลุ่มงานกระจาย
อำนาจ และ
บรรยากาศการทำงาน
สภาพจริง
4. การรายงานการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/
5. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและผลการ
ทดสอบหรือแข่งขันใน
ระดับต่างๆ และ
คุณลักษณะพึง
ประสงค์ได้คุณภาพ
มาตรฐาน

สภาพปัจจุบัน
เป้าหมาย (Targets)
2565 2566 2567
Baseline
1. มาตรฐานการบริหารจัดการ 85% 85% 90%
เชิงระบบตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดหมาย ใช้กลยุทธ์มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบคุณภาพ
หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีไทย แบบมีส่วน
ร่วมวิถีประชาธิปไตย คุ้มค่าคุ้ม
ทุน
ระดับดี
2. การกระจายอำนาจในการ
85% 85% 90%
บริหารจัดการองค์กร
ระดับดี

3. สร้างความเชือ่ มั่นการจัดการ
การศึกษา และการให้บริการได้
คุณภาพมาตรฐาน สู่ประชาคม
อาเซียน
ระดับดี
4. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ
ระดับดี
5. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและผลการทดสอบ
หรือแข่งขันในระดับต่างๆ และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ได้
คุณภาพมาตรฐาน ระดับดี

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
1. พัฒนาการบริหาร
จัดการเชิงระบบ โดย
กำหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กร
กำหนดทิศทาง แต่งตั้ง
มอบหมาย พรรณนา
งาน กระจายอำนาจ

2. มีโครงสร้าง ทิศทาง
และแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการของกลุ่ม
บริหารงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ แบบมีส่วน
ร่วม สร้างภาวะผู้นำ
ถ่ายโอนงานและ
ประสบการณ์
85% 85 % 90 % 3. ครู บุคลาการมี ID
Plan สำหรับการพัฒนา
ตนเองและงาน
85% 85 % 90% 4. กลุ่มบริหารงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้มี
แผนพัฒนางานทั้งใน
หน้าที่และกิจกรรม
85% 85 % 90% เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียน
ทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
และประสิทธิภาพการ
ทำงาน

๖๘
ตารางที่ 23 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
Strategic
Objectives
4. เพื่อให้มีภูมิทัศน์
สาธารณูปโภค
สภาพ
แวดล้อม ระบบ
จราจร โรงอาหาร
และห้องพยาบาลให้
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ
5. เพื่อจัดศูนย์การ
เรียนรู้ และ IT ให้
เพียงพอเอื้อต่อการ
เรียนรู้สะดวก และ
ปลอดภัย
6. เพื่อจัดสถานที่จัด
กิจกรรมเรียนรู้ หรือ
นันทนาการให้
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด
Measure

สภาพปัจจุบัน
Baseline

6. สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ ภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนร่ม
รื่นน่าอยู่ดูสบายตา
สบายใจ
7. ระบบ
สาธารณูปโภค
การจราจร โรง
อาหาร ร้านค้า และ
ห้องพยาบาล
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้และ
ให้บริการ
8. ศูนย์การเรียนรู้
IT ระบบ
สารสนเทศ KM
การติดต่อสื่อสาร
ประสานความ
ร่วมมือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็น
ระบบ เอื้อต่อการ
เรียนรู้ สะดวกใน
การใช้และให้บริการ
9. ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมและ
รับบริการ

6. บรรยากาศ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ขาดต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ระดับ ดี
7. ห้องเรียน ระบบ
สาธารณูปโภค การจราจร ไฟฟ้า
โรงอาหาร เครื่องขยายเสียง
ภายใน ห้องพยาบาลและห้องน้ำ
ห้องส้วมยังต้องปรับปรุงสภาพให้
เอื้อต่อสุขภาพอนามัยตามสภาพ
จำนวนผู้ใช้และพฤติกรรมผู้ใช้
ระดับ ดี
8. ศูนย์การเรียนรู้ และ Internet
แบบไร้สายยังไม่สามารถบริการได้
ทั่วถึงการเข้าถึงระบบค่อนข้างยาก
ระดับ ดี
9. จัดสถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้
หรือนันทนาการยังต้องปรับปรุงให้
เพียงพอ สะดวกปลอดภัย เอื้อต่อ
การเรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ
ระดับ ดี
10. ความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วมและรับบริการ
ระดับ ดี

เป้าหมาย (Targets)

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives

2565

2566

2567

85%

85%

85%

85%

90% 5. แผนพัฒนาภูมิทัศน์
สาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม การจราจร
90% โรงอาหาร ห้อง
พยาบาล ประชาสัมพันธ์
แนะแนวสถานที่จัด
กิจกรรมเรียนรู้ หรือ
นันทนาการให้เพียงพอ
สะดวกปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อยู่ร่วม
และการให้บริการ
90 % 6. แผนพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ห้องสมุด IT ICT
การบริการเพียงพอ
สะดวกปลอดภัย เอื้อ
90 % ต่อการเรียนรู้
7. มีบันทึก หลักฐาน
การนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
90 % ตามขั้นตอน PDCA

85 % 85%

85 % 85%

85 % 85%

๖๙
ตารางที่ 23 กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
Strategic Objectives
1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพสูงสุด สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นนักบริการมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
Measure
1. ครูและ
บุคลากรมี
แผนพัฒนา
ตัวเองแบบมือ
อาชีพ ID Plan
และการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

2. สร้างจิตการ
3. จัดการเรียนการ
ทำงานกระตุ้น
สอนหลากหลายเน้น
นิเทศ กำกับ
กิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นนัก ติดตามแบบมือ
คิดนักกิจกรรม
อาชีพ
4. มีการวัดผลที่มี
เครื่องมือ วิธีการที่มี
3. ผลการ
มาตรฐานครอบคลุม
ปฏิบัติงานแฟ้ม
สะสมงาน
5. ประเมินผลอย่าง
รายงาน SAR มี
ถูกต้องเป็นธรรม สร้าง ข้อมูลผู้เรียนมา
เสริมพัฒนาการทั้งด้าน ลา ขาด หลบหนี
วิชาการและ
เรียน ออก
คุณลักษณะ K A P C กลางคัน และผล
ลดปัญหาการออก
การเรียนผ่าน
กลางคัน และผลการ
เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่น้อยกว่า
ขั้นต่ำ
เป้าหมายที่กลุ่ม
สาระกำหนด
4. ความพึง
พอใจในการมี
ส่วนร่วมและรับ
บริการ

สภาพปัจจุบัน
Baseline
1. การเข้าร่วมการประชุมอบรม
สัมมนา การเป็นวิทยากร ผลงาน
วิชาการ การวิจัย แผนการสอน
การนิเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน
และอื่นๆ
ระดับดี
2. ประสิทธิภาพการให้บริการของ
บุคลากรทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
ระดับดี
3. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญทั้งระบบ
ระดับดี

เป้าหมาย (Targets)
2565

2566

2567

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85 % 85 % 85 %

4. ยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 85 % 85 % 85 %
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นทั้งด้าน K A P
C ลดปัญหาการออกกลางคัน และ
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
ระดับดี

กลยุทธ์ริเริ่ม
Strategic Initiatives
1. แผนพัฒนาครู และ
บุคลากร ในระบบการ
บริหารการจัดการ การ
บริการ การใช้หลักสูตร
การจัดการการเรียนรู้
การนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล การเป็นผู้นำ
ทางวิชาการและการเป็น
ต้นแบบที่ดี
2. มีแผนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผล
ประเมินผล การศึกษา
วิจัย พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการสอนของครู
พัฒนาผลการเรียนให้
สูงขึ้น ลดปัญหา
ทางการเรียนและ
พฤติกรรมเสี่ยงของ
ผู้เรียน
3. มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาการเป็นนักคิดนัก
กิจกรรมที่สร้างสรรค์
พอเหมาะ มีส่วนร่วมทั้ง
ทางวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

๗๐
แนวทางจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
กลยุทธ์การพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผูเ้ รียน (Students)
แผนงานที่ ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์)
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถทางการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
ระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดผลระดับชาติ
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
โครงการที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข
กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมการเรียนรู้อยู่ร่วมในรั้วขาวแดง (ปฐมนิเทศ ค่าย
นักเรียนใหม่ พีด่ แู ลน้อง)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างสุขจากการทำงานเป็นทีม (ค่ายฝึกกิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะประสบการณ์ ค่ายหรือกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมชุมชน กิจกรรมรณรงค์ และทัศน
ศึกษา เป็นต้น)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม “วิชาการเด่น” พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
(ค่ายวิชาการ ค่ายติว การเรียนพิเศษ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมศิลปหัตถกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี การ
เข้าร่วมทดสอบ การประกวด แข่งขัน แสดงผลงาน ศึกษาดูงาน และการเรียนซ่อมเสริม)
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กิจกรรมวันสำคัญ ไหว้
ครู วันแม่ วันพ่อ วันสุนทรภู่ ทำบุญวิถีพุทธ การหารายได้สุจริต และการออมทรัพย์ เป็นต้น)
กิจกรรมที่ 5 การแนะแนวการศึกษาต่อ ทักษะชีวิต การช่วยเหลือ (สุขภาพ การ
ปรับตัว สุขภาพ การเรียน ทุนหรืออื่น ๆ การฝึกงาน และการติดตามศิษย์เก่า

๗๑
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมการเป็นนักคิด นักกิจกรรม (ประกวดโครงงาน การประดิษฐ์
การสร้างสรรค์ผลงาน การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การคิด การแก้ปัญหา การมีทักษะชีวิต การทำกิจกรรมใน
และนอกโรงเรียน เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ กีฬา นันทนาการ)
กิจกรรมที่ 7 เครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่ (ระดับโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียนหรือ
ต่างประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยน)
โครงการที่ ๒ พัฒนาการเป็นนักเรียนดี มีวินัย
กิจกรรมที่ 1 ประกวดนักเรียนดีศรีพิทยาคม ห้องเรียนดีศรีพิทยาคม นักเรียนรางวัล
พระราชทาน ทำเนียบคนเก่ง
กิจกรรมที่ 2 ทำดีด้วยหัวใจ เก็บของได้ส่งคืน ยอดนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 นักเรียนปลอดพฤติกรรมเสี่ยง รักการเป็นคนดีเคารพกฎหมาย
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)
แผนงานที่ ๒ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
ตัวชี้วัดที่ 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
3) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4) การวางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมกันรับผิดรับชอบต่อการจัด
การศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
โครงการที่ ๓ การบริหาร และการจัดการตามนโยบายปฏิรูป การกระจายอำนาจ SBM
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการตามระบบคุณภาพ OBECQA (การจัดโครงสร้างการ
บริหาร กำหนดทิศทาง การมอบหมาย พรรณนางาน การกำกับ นิเทศ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล
แผนงาน สารสนเทศ การควบคุมภายใน การประกันคุณภาพภายใน)
กิจกรรมที 2 การบริหารจัดการกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ( โครงสร้างการบริหาร กำหนดทิศทาง การมอบหมายทั้งงานในหน้าที่ งานพิเศษ และงานอื่น ๆ มี
การกำกับ นิเทศ ติดตาม การวัดผลและประเมินผล ID Plan, SAR, PLC สารสนเทศ)

๗๒

โครงการที่ ๔ การบริหารจัดการหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดแผนการเรียน การจัดห้องเรียน
กิจกรรมที่ 2 การรับสมัครและสอบคัดเลือกผูเ้ รียน
กิจกรรมที่ 3 การจัดหลักสูตรสู่ห้องเรียนคุณภาพ
กิจกรรมที่ 4 ทะเบียนและงานวัดผลประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศทางการเรียน
กิจกรรมที่ 6 การกำกับ นิเทศ ติดตาม วัดผล ประเมินผล (ครูมี ID Plan มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนการวัดผลการประเมินผล เครื่องมือการวัดผล กิจกรรมเสริมศักยภาพ การแก้ไขพฤติกรรม การ
แก้ไขผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน การประชุม สัมมนา การวิจัย)
กิจกรรมที่ 7 แหล่งเรียนรู้และวิทยบริการ
โครงการที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 1 แผนส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
กิจกรรมที่ 2 แผนส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
กิจกรรมที่ 3 แผนส่งเสริมพัฒนาวิทยฐานะ และมาตรฐานการทำงาน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาขวัญกำลังใจ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
กิจกรรมที่ 5 แผนการจัดอัตรากำลังครูและบุคลากร
โครงการที่ ๖ โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดภัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ อาหาร
น้ำดื่ม ห้องพยาบาล การประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และระบบความปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ วิทยบริการ ICT, IT
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา โรงเรียนสีเขียว สีขาว การ
ออมทรัพย์ คัดแยกหรือปลอดขยะ วิถีพุทธ กิจกรรมสภานักเรียน ทำงานเป็นทีม
กิจกรรมที่ 4 จัดสถานที่พัฒนาสุขภาพ เสริมสร้างสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
นันทนาการ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอด
พฤติกรรมเสี่ยง (ความรุนแรง ยาเสพติด ชู้สาว ค่าประเวณี พนัน ลักขโมย) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขับขี่
ปลอดภัย
โครงการที่ ๗ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอืน่
กิจกรรมที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การระดมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมที่ 4 ชุมชนสัมพันธ์ ( ช่วยงานหรือกิจกรรมชุมชน การออกค่าย งานประเพณี)
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กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
แผนงานที่ ๓ แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวชี้วัดที่ 1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
โครงการที่ ๘ จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
กิจกรรมที่ 1 จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมที่ 2 การวัดผลประเมินผล และปรับปรุงผลการเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2565 -2567 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หน้๗๑
า

แผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 – 2567 หน้า
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บทที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงาน โครงการไป
ดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลาย ๆ อย่างทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน
นอกจากนี้การนำแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการ มอบหมาย
อำนาจหน้าที่ (empowerment) การประสานงาน (co-ordinate) การอำนวยการ (direction) การควบคุม
งาน (controlling)
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขัน้ ตอนของแผนด้วยการนำแผน ไป
ปฏิบัติ ต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อจะให้ งาน
นั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้จึงกำหนดหลักการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ของโรงเรียน เพื่อการขับเคลื่อนเชื่อมโยงและบูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ และได้ร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตลอดจนนโยบายลงสู่โครงการและผลงานทีต่ ้องการให้เกิด
ร่วมวิเคราะห์ SWOT การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน กำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และทิศ
ทางการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ศักยภาพในการร่วมกันจัดการศึกษา ใน
ภาพรวมของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยกำหนดภารกิจทางการศึกษาไว้อย่างชัดเจน
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นแผน กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2565-2567) ไปสู่
การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อครอบคลุมการดำเนินงานจึงได้กำหนดแนวทาง
การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
การแปลงแผนกลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2565-2567) สู่การปฏิบัติ มี
แนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้
1. สร้างระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยกระจายอำนาจให้กลุ่มงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การกำหนด กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ โรงเรี ย น
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
หลัก ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการกำหนดความรับผิดขอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักอย่าง
ชัดเจน
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์โรงเรียน กับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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3. กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ต้องให้ความสำคัญ และใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกรอบในการดำเนินงานและบริหารของหน่วยงานสถานศึกษา
4. การดำเนินการขี้แจง ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของ
แผนกลยุทธ์ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างซัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ การดำเนินงาน
เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานเป็นรูปธรรม
5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้วย
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัล เมื่อสามารถ
ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จ
6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
อย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้
แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ โรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.2565-2567) มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. แหล่งงบประมาณ
1.1 งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา
1.2 งบประมาณตามแผนพัฒนาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
2.1 จัดทำข้อมูลเพื่อการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่น
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก'ในการติดต่อ ประสานงาน
การขอความร่วมมือสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา
2.2 การประสานความร่ ว มมื อ หรื อ จั ด ทำข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ(MOU) กับ
หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง หรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา
2.3 การแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานหรื อ ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่วม
เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานในการบริหารจัดการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตาม ประเมินผล
และร่วมรับผิดชอบผลงาน”
2.4 ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
3. แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน โดยการมีผู้แทน
ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่ง
บทบาทคณะกรรมการจะทำหน้าที่ด้านการออกแบบ การติดตามประเมินผล การสร้างเครื่องมือประเมินผล
และการสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพื่อให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
การติดตามประเมินผลการนำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.25652567) ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางการดำเนินงาน และกระบวนการที่สำคัญ ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลสำเร็จและผลกระทบของการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน

๗๖
2. พัฒนาและสร้างความเข้าใจคณะกรรมการติดตามประเมินผลด้านความรู้พื้นฐานการ ติดตาม
ประเมิ น ผลรู ป แบบและเทคนิ ค การจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการติดตามและประเมินผล รวมถึงการ
ออกแบบ การติดตามประเมินผลการสร้างเครื่องมือระดับโรงเรียน และการเขียนรายงานการติดตาม และ
ประเมินผล
3. รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผล ผลกระทบการพัฒนา
การศึกษา ในภาพรวม
4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์
เป็นปัจจุบัน
5. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของหน่วยงาน โดยสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสและความสำเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดทำข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
6. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลการศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และ
หน่วยงานด้านสังคมในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้
สะดวก เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น ปั จจุ บั น เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การ
วางแผน และการติดตาม ประเมินผล ในระดับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้
มีความสัมพันธ์สอดคล้อง และเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ

๗๗

แผนผังยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (Strategy Mapping)


แผนภาพที่ 5 แสดงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยึดโรงเรียนเป็นฐาน
บริหารจัดการแบบกระจายอำนาจแบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
และโรงเรียนมาตรฐานสากล

มีทักษะตามสมรรถนะ
หลักและจิตสาธารณะ

เป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี
โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้
ห้องเรียนคุณภาพ

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายใจ
และใจ
ความเป็นเลิศวิชาการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้เรียน

ภาคีเครือข่าย
ทรัพยากรการบริหาร
และจัดการ

เน้นประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
องค์กรภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ครู บุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเป็น
ฐาน

แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

ระบบคุณภาพ ธรรมาภิบาล ศาสตร์พระราชา

การบริหารและการจัดการ

กระจาย
อำนาจ

๗๘

แนวทางดำเนินการตามแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
แผนภาพที่ 6 แสดงแนวทางดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) (TQM)

โครงร่างองค์กร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์
และความท้าทาย

๑
การนำองค์กร
2
การวางแผน
กลยุทธ์
3

๔
การวัด วิเคราะห์
และการจัดการ
ความรู้

การมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5
การมุ่งเน้น
บุคลากร

7
ผลลัพธ์

๖
การจัดการ /
กระบวนการ

๗๙

ภาคผนวก

1

คำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยำคม
ที่ ๒๓๕ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยำคม (2565-2567)
ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยำคม จะดำเนินกำรจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน (2565-2567) เพื่อใช้เป็น
กรอบ/ทิศทำงกำรดำเนินงำนของโรงเรียน โดยได้พิจำรณำจัดทำตำมกรอบของนโยบำยยุทธศำสตร์ และ
แผนงำนต่ำง ๆ เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2564-2567) ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำศรีสะเกษ ยโสธร
เพื่อนำเป็นแผนแม่บทในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณและเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน
นโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่ำงแท้จริง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนมีควำมชัดเจนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอำนำจตำมมำตรำ 27 (1)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และมำตรำ 39 แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายชัชพล รวมธรรม
๑.๒ นายสัญญา สระสงคราม
๑.๓ นางนิพาภรณ์ กัลปดี
๑.๔ นางพิไลวรรณ สร้อยสิงห์
๑.๕ นายพิสิษฐ์ วัฒนาไชย
๑.๖ นายสุบัน พรหมจารีย์
๑.๗ ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้ว
๑.๘ ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์
๑.๙ นายสุขนิรันดร์ พันสาย
๑.๑๐ นายอานวย เวชกามา
๑.๑๑ นางวนิสา อุตรา
๑.๑๒ นางลักขณา พรมสุวรรณ
๑.๑๓ นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
๑.๑๔ นายไพฑูรย์ เหรียญทอง
๑.๑๕ นางแก่นจันทร์ ทอนศรี

ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
รองผู้อานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่ บริหารจัดการ ให้คาแนะนาปรึกษา กากับติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงาน วางแผน
การดาเนินงาน และอานวยการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระเบียบ
ของทางราชการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (2565-2567)
ประกอบด้วย
๒.๑ นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
๒.๒ นายไพฑูรย์ เหรียญทอง
๒.๓ นางอรธิลา บุญอาจ
๒.๔ นางสาวบังอร มงคลคา
๒.๕ นางเทียมจันทร์ ศรีสมุทร
๒.๖ นางโคตรเพชร มีโพธิ์
๒.๗ นำงสุภำพร อ่อนจินดำ
๒.๘ นำยณัฐวุฒิ อ่อนคำ
๒.๙ นำงกัลยำ หลักหำญ
๒.๑๐ นายชัชวาล มูลมณี
๒.๑๑ นายสมสมัย อินทะมน

รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๑๒ นำงจุฬำลักษณ์ พิทยำรัตน์ตระกูล ครูชานาญการพิเศษ
๒.๑๓ นำงกฤษฎำวรรณ กุมภำกูล ครูชานาญการพิเศษ
2.๑๔ นำงญำณิศำ แสงแสน
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๑๕ นำยธีระ แก้วพรม
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๑๖ นำงเยำวมำลย์ ละอองนวล ครูชานาญการพิเศษ
๒.๑๗ นำงธิดำพรรณ กนิษฐพยำฆร์ ครูชานาญการพิเศษ
2.๑๘ นำงสุกัญญำ สัมปันโณ
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๑๙ นำงวิรำวรรณ หงส์ทอง
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๐ นำงเกษอำภรณ์ สิงห์ตำ
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๑ นำงสำววรำพร แก้วใส
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๒ นำงสำววรำภรณ์ ไวพจน์
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๓ นำงสุภัสสรำ ไชยรักษ์
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๔ นำงนิตยำ นูสีหำ
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๕ นำงพินทุสรณ์ ไชยธงรัตน์
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๒๖ นำงครูธิดำรัตน์ สร้อยจักร
ครูชานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.๒๗ นำงศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุล
๒.๒๘ นำยเพิ่มพูน บุ้งทอง
๒.๒๙ นำงจิรภำ สมหวัง
๒.๓๐ นำงรัดดำวรรณ์ มำปะโท
๒.๓๑ นายสง่า พันพิพัฒน์
๒.๓๒ นางศิริวรรณ จิตพงษ์
๒.๓๓ นำยนครินทร์ ศรีคง
๒.๓๔ นำงธิดำรัตน์ หิรัญพัชรสกุล
๒.๓๕ นำยวัฒนะ กันทำทรัพย์
2.๓๖ นำยธนชน กุดหอม
๒.๓๗ นำงสำวศิริมรกต ศรีมงคล
๒.๓๘ นำงสำวเรือนแก้ว บุญโถน
๒.๓๙ นำยอิสระพงษ์ ทำฤทธิ์
2.๔๐ นำงสำวธมลวรรณ โคตรพันธ์
๒.๔๑ นำยพศิน พิจำรณ์
2.๔๒ นำยฆนรุจ คำคุณนำ
๒.๔๓ นำงสำววรำกร บุญทศ
๒.๔๔ นำงสำวอนุรักษ์ สงัด
2.๔๕ นำยนรินทร์ อุดมนิวิ
๒.๔๖ นำงสำวนิศำกร กำแก้ว
๒.๔๗ นำงสำวสุวิมล โครตสมบัติ
๒.๔๘ นำยสันติสุข แก้วศิริ
๒.๔๙ นำงสำวศิริมนัส นวลศิริ
๒.๕๐ นำงสำวนิตยำ รักบุญ
๒.๕๑ นำยกิจเมธี บุญมำ
๒.5๒ นำงสำววิลำวัลย์ ชินนะแสง
๒.๕๓ นำยยศนันท์ เทพมณี
๒.๕๔ นำยอัสนี มูลสำร
๒.๕๕ นำยบุญหอม นรสิงห์
๒.๕๖ นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
๒.๕๗ นางสุรีมาศ สุขทาษ
๒.๕๘ นายมงคล พันธ์เพชร

ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนำญกำร
กรรมการ
ครูชำนำญกำร
กรรมการ
ครูชำนำญกำร
กรรมการ
ครูชำนำญกำร
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูผู้ชว่ ย
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครู
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

4
มีหน้าที่
1.เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยำคม
(๒๕๖๕-๒๕๖๗) ในวันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๔
๒.วิเครำะห์ SWOT Analysis ค้นหำจุดแข็ง (Strengths ) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพื่อนำไปสู่กำรกำหนดกลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยำคม
๓.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยำคม
๔.สรุปรำยงำนร่ำงแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยำคม (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
๓.คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ โรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม(2565-2567) รวมทั้งจัดพิมพ์ จัดทารูปเล่มที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
๓.๑ นายรองรัตน์ แก้วบุปผา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายไพฑูรย์ เหรียญทอง
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางอรธิลา บุญอาจ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.๔ นางสาวบังอร มงคลคา
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.๕ นางโคตรเพชร มีโพธิ์
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.๖ นางเทียมจันทร์ ศรีสมุทร
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๓.๗ นางแก่นจันทร์ ทอนศรี
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๘ นางสุรมี าศ สุขทาษ
ครูชานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๙ นายมงคล พันธ์เพชร
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๑๐ นางสาวปิยะพร พุ่มจันทร์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑.จัดเตรียม จัดหาเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนกลยุทธ์โรงเรียน
ยโสธรพิทยำคม (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
๒.จัดทาเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สาหรับเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งแบบ
เอกสารและการเก็บข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์(Google form) เพื่อใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธร
พิทยำคม (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
๓.ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้
๔.จัดพิมพ์และจัดทารูปเล่มแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยำคม (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
๕.สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบตามลาดับ

5
ให้ผู้ทไี่ ด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อโรงเรียนสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัชพล รวมธรรม )
ผู้อานวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

