
 

 

 



 การพิจารณาเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
               

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช ๒๕6๒  หมวด ๑  มาตรา ๙   นโยบายกระจายอ านาจสู่
โรงเรียน บริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน และเป็นนิติบุคคล โรงเรียนยโสธรพิทยาคมโดยความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน ได้ร่วมกันแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงขับเคลื่อนด้วยแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖5-๒๕๖7)  
          แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นแผนพัฒนาองค์กรตามแผนกลยุทธ์
สถานศึกษา เน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง (ความเป็นเลิศ) และมีความสุขเป็นส าคัญ การขับเคลื่อน การ
พัฒนาองค์กรในฐานะเป็นโรงเรียนในโครงการ “World-class  Standard School) และโรงเรียนที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่มีทั้งห้องเรียนธรรมดา และห้องเรียนพิเศษ 
(MEP, GIFTED, AP) การบริหารจัดการจึงต้องชัดเจน โปร่งใส มีทิศทาง สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญตามระบบ
คุณภาพ หลักธรรมาภิบาล  และตามทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม “โรงเรียนคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มี
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21” 

          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ร่วมกันพิจารณา 
และมีความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งในส่วนโครงการ 
กิจกรรม  งบประมาณ  วิธีด าเนินการ  การติดตาม  ประเมินผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประการ จึงอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการนี้ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) ในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียน ต่อไป 
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                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                     โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

 

           (ลงชื่อ)   

                        ( นายชัชพล  รวมธรรม ) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 



ค าน า 

 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือการจัดวางทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อสภา พการ
เปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน 
          โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ตามแนวทางทิศทางการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2564-2565 และบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ.
2565) โดยได้รวบรวมระดมความคิดจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์และมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการ ๔ กลุ่มบริหารหลัก กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุม่บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารบุคคล  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่การจัดท าแผนงานของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบัน รวมถึงปัญหาแนวทาง เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามค ำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
         ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องที่ได้ช่วยระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ซ่ึงเป็นประโยชน์ท าให้การวางแผนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา
ต่อไป 

     



สารบัญ 

 

เรื่อง  หน้า 

 การพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

    ปีงบประมาณ 2565 

 

 ค าน า                                                                                                   

 บทสรุปแผนงาน / โครงการและกิจกรรม   

 บทสรุปของผู้บริหารและครู  

ส่วนท่ี 1 บทน า 1 

 เหตุผลและความจ าเป็น 1 

     บริบทท่ีเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 

     กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) 2 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) 3 

     สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา 5 

    แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 7 

   วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 8 

    นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 

    หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 

    จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 

    การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  11 

    การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 12 

    การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 12 

    การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 12 

   



ส่วนท่ี 2   ข้อมูลพ้ืนฐาน 14 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดยโสธร 14 

   ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  22 

   ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 30 

ส่วนท่ี 3 ทิศทางการจัดการศึกษา 40 

   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 40 

   นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2564-2545 40 

   ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 41 

   จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 45 

   นโยบายด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ     

      ยโสธร 

42 

   ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 46 

        วิสัยทัศน์ 46 

        พันธกิจ 46 

       ค่านิยมองค์กร  47 

        เป้าประสงค์ 47 

        สมรรถนะหลัก 48 

       กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (พ.ศ.2565-2567) 48 

       อัตลักษณ์ 49 

       เอกลักษณ์ 49 

       นโยบายการพัฒนาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 49 

   

       ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 50 

       แผนพัฒนาเพ่ือพัฒนาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 51 

       กรอบแผนกลยุทธ์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 53 



       ความคาดหวังเพ่ือการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2565 –  
           2567 สู่แผนปฏิบัติการ 

60 

       แนวทางจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 66 

ส่วนท่ี 4 รายละเอียดงบประมาณและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.2565 

67 

     รายละเอียดงบประมาณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริหารจัดการงบประมาณ  

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

69 

ส่วนท่ี 5 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 80 

ส่วนท่ี 6 ปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 189 

ส่วนท่ี 7 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 191 

 ภาคผนวก  

     ค าสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมที่  179  / ๒๕๖4 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการ 

        จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 

    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ   

       ประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียน 
       ยโสธรพิทยาคม 

 

    ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน   

    แบบฟอร์มการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงาน  

      ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 การประเมินสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ โรงเรียน 
     ยโสธรพิทยาคม 
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โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
แผนกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบสู่แผนปฏิบัติการ ผ่านการ
วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา (SWOT Analysis) ทัง้ปัจจัยภายใน (Internal factors) ในส่วนจุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน(Weakness) ปัจจัยภายนอก (External factors) ที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) แบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ  

 แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Objectives) 
จุดเน้น ((Emphasizes) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategy Issue) และกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategy Scope) ตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะก รรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
และปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง            สู่แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  

 แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เป็นแผนการปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนางานในหน้าที่และส่วนที่เก่ียวข้องในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และการเตรียมเยาวชนสู่ประชาอา เซียน 
(ASEAN) ประชาคมโลกตามนโยบายเมืองไทย 4.0  ที่ ต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม
บริหารงานหลักของโรงเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ อัน ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มีความเป็น
เอกภาพและสอดคล้องสนองตอบนโยบายทุกระดับ  เน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   การน าแผนกลยุทธ์สถานศึกษาสู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผลสู่ เป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีควา ม
จ าเป็นต้องบริหารจัดการแบบบูรณาการ (Integration) ใช้กระบวนการ PDCA สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งความเป็นไทยและสากล โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาผ่านแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 



 

บทสรุปของผู้บริหาร และครู 

 

          โ ร ง เรี ยนย โสธร พิทยา คม   จั งหวั ดย โสธร  สั ง กัดส า นั ก งา น เขต พ้ืนที่ ก า ร ศึกษา มัธย ม ศึ ก ษ า  
ศรีสะเกษ ยโสธร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแบบสห ศึกษา 
ขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class 
Standard School) และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง ที่มีผู้เรียนสนใจเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก  

การบริหารโรงเรียน จัดโครงสร้างตามแบบแผนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 4 กลุ่มงานได้แก่  กลุ่มบริหาร
งบประมาณ  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  มี  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์กรต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเป็นคณะที่ปรึกษา  การบริหารจัดการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ ยึดหลัก
บริหารจัดการระบบคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล น้อมน าหลักศาสตร์พระราชา  การมีส่วนร่วมแบกัลยาณมิตร วัฒนธรรม
ท้องถิ่นตามวิถีไทย ใช้กระบวนการ PDCA ร่วมกับทฤษฎีอ่ืนๆในการปฏิบัติการ  เพ่ือการพัฒนายกระดับคุณภา พและ
มาตรฐานการศึกษา  ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล สู่การเรียน
รู้อยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  โดยมีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

โรงเรียนมีความคาดหวังว่า การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จะเป็นไปตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗) ทีก่ าหนดไว้นั้น จะก่อให้เ กิด
ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีมีคุณภาพและมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  เกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคม เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ปณิธานสถานศึกษาที่
สนองตอบนโยบายทุกภาคส่วน ต่อไป 



                                                ส่วนที่ 1 

                                                 บทน า 
 

 

เหตุผลและความจ าเป็น 

 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ต้ังอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  
35000   จัดต้ังขึ้นเม่ือ พุทธศักราช  2491  ด้วยเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จ านวน  150,000.  บาท ( 
หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  เดิมเป็นโรงเรียนระดับอ าเภอ ชื่อว่า  “โรงเรียนยโสธร”  ตามชื่อของอ าเภอที่ต้ัง  ซ่ึงขึ้นกับ
จังหวัดอุบลราชธานี  ในระยะแรกยังไม่มีสถานที่และอาคารเรียนเป็นของตนเอง  ต้องอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียน
สุขวิทยากร ต้ังตรงจิตร 15 เป็นที่ท าการชั่วคราว 

 ปี พุทธศักราช 2493  จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณ และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
ยกพ้ืนสูงหลังคามุงกระเบื้อง จ านวน 1 หลัง (6  ห้องเรียน) มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา  นายเสนอ นา
ระดาล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิจิตร  อาจารยางกูร ศึกษาธิการอ าเภอเมืองยโสธร  เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง  เม่ือแล้วเสร็จจึงได้ย้ายเข้ามาท าการในปี พ.ศ. 2493  เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยมี 
นายพร  ศุภสร  เป็นครูใหญ่คนแรก ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2491-2491 ปัจจุบัน ดร.ชัชพล รวมธรรม ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

 ต่อมา อ าเภอเมืองยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร  เม่ือวันที่  1  มีนาคม  2515 โรงเรียนยโสธร จึง
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนแบบ “สหศึกษา”เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อมาเป็น“โรงเรียนยโสธรพิทยาคม”  ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

          โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นหน่วยงานของภาครัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ศรีสะเกษ ยโสธร  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคมและนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 
                          บริบทท่ีเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 มาตรา 
54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ และตรวจสอบการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมใจใจชาติสามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการด าเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครู โดยให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้
การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579) 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2564-2565 และบริบท
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และก าหนดเป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ.2565) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

                          กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) 

                          คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีโดยก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์
ดังนี้ 

           วิสัยทัศน์ 

           “ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

           เป้าหมาย 

           1. ความมั่นคง 

              1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก  



ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

             1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลาง และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น า ไปสู่ 

การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

             1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ 

เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 

             1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 

และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

            1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

          2. ความมั่งค่ัง 

              2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

              2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างมีพลังในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
             2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

          3. ความย่ังยืน 

             3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

             3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

             3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



            วัตถุประสงค์ 

                      1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

                      2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 

                      3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 

                      4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 

            แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) 

            ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย ในระยะ 5 ปีซ่ึงเป็นการแปลง 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มี
หลักการที่ส าคัญ คือ 

           1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มี
ความพอประมาณและมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซ่ึงเป็นเง่ือนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่
ยั่งยืนซ่ึงมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืน เปิดโอกาสให้กับทุกคนใน
สังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

           2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคน 

ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้มีความรู้มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม มีจริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

           3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ ว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

           4) ยึด“เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี2579”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SD) 

           5) ยึด“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 



           6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว” 

             วัตถุประสงค์ 

                1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

               2.เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร 

และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพรวม ทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา 

ตนเองได้ 

               3.เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน 

การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง ของ 

เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

              4.เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

              5.เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา 

              6.เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา 

ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

              7.เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 

อนุภูมิภาคภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า 

และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก 

 

                          สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา 

             ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน มีประเด็น 



ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ด้านการเมือง ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง รวมทั้งผลของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีของไทยน ามาเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนา
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยเกิดเสถียรภาพ พบประเด็นที่น าสู่การพัฒนาทางการศึกษา คือ 
สร้างจิตส านึกในการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี โดยเน้นในผู้เรียนทุกระดับต้ังแต่เด็ก ปฐมวัย 
จนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้สอนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกเก่ียวกับหน้าที่
ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบการเป็นพลเมืองที่ดีและผู้เรียนมีความเข้าใจเก่ียวกับระบบประชาธิปไตย และ
การมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองโลกที่ดีด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
บริหารราชการแผ่นดินที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงานกระบวนการบริการประชาชนและการ
บริหารงานภายใน งบประมาณ อัตราก าลัง วัฒนธรรม และค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงถือเป็นโอกาสและปัจจัย
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป้าหมาย คือ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และนโยบายประเทศไทย 4.0 น าสู่ประเด็นทางการศึกษา คือ การสร้างและพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบ (Public School) โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนต้นแบบ 77 แห่ง ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซ่ึงได้
ด าเนินการแล้ว จึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพ่ือการขยายผลและติดตามผลต่อไป 
ด้านกฎหมาย การก าหนดกรอบการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจะยึดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูปกฎหมายที่มีการด าเนินการอยู่
ในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงท าหน้าที่ในการ
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบาย
ของรัฐบาล และเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 ประเด็นน าสู่การพัฒนาการศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น start 
up รุ่นเยาว์และการจัดต้ังสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และ 
start up ตลอดจนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพต่างๆที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
สนับสนุนให้เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น ด้านเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในส่วนของผู้ เรียนในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียน
ไปสู่ทักษะการประกอบอาชีพ โดยประเด็นที่เก่ียวข้อง จะเป็นในส่วนของการพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตรการ
พัฒนาผู้เรียน ในทุกระดับต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน กระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะในการเน้นการสร้างนวัตกรรมและ
การท าวิจัยในผู้เรียนทุกระดับการส่งเสริมโรงเรียนอาชีวะต้นแบบ โครงการทวิภาคีและสิ่งที่ส าคัญที่ตอบโจทย์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนา ทักษะด้าน 3 ดิจิทัล ให้แก่ผู้เรียนโดยร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ซ่ึงถือเป็นการสนับสนุนและการเพ่ิมระดับการแข่งขันในระดับชาติให้สูงขึ้น ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเน้นใน
เรื่องการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการ
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดโดยการสร้าง
แรงจูงใจในการคัดแยกและน าทรัพยากรเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยเน้นในส่วนของ 



มลพิษขยะในชุมชน ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเน้นการส่งเสริม โครงการ Zero waste ให้แก่ 

สถานศึกษา ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในการลดขยะที่เป็นมลพิษ และการน าสิ่งที่ใช้ประโยชน์
ได้มาแปรรูป ให้เปลี่ยนเป็นค่าเงินในส่วนที่สามารถจัดการได้ให้เป็นระบบในสถานศึกษาทุกระดับและในส่วนอ่ืนๆ คือ 
การสอดแทรกเนื้อหารายวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรการท าการวิจัยที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติให้ได้
เรียนรู้ธรรมชาติจริง และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติด้านสาธารณสุขด าเนินการภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ได้แก่ (4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และ 
ข้อ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านความยั่งยืนและเพียงพอด้านการเงิน การคลัง ด้านสุขภาพ ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษา คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาทางสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยลดการ
ละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม โดยจะเน้นการเพ่ิมสมรรถนะผู้เรียน ระดับอุดมศึกษา ส าหรับสายการแพทย์ การมีแหล่งฝึก
ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และปลอดภัยส าหรับผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย
และเด็กปฐมวัยในการพัฒนากาย จิต สังคมที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีความสอดคล้องกับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้าน ความม่ันคง ข้อ 1.2 การพัฒนาศักยภาพในการ
ป้องกันประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

           ข้อ 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและ บริการ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า 

           ข้อ 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ซ่ึงพบประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในส่วนของ
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน โดยเน้นถึงความปลอดภัย 
รู้เท่าทันสื่อและลดการละเมิดสิทธิทางสื่อสังคมในผู้ เรียนทุกระดับชั้น ด้านสังคม ด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวดที่ 16 บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายประเทศชาติมี
ความสงบเรียบร้อยสามัคคีปรองดอง พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่าง
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม มีความสงบสุข เป็นธรรม มีโอกาสทัดเทียม ขจัดความเหลื่อมล้ า 
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเน้นผู้ เรียนให้เป็นผู้ มีทักษะชีวิตใน
การสามารถด ารงชีวิตนอกเหนือจากสังคมในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข เป็นผู้มีปัญญา ควบคู่การมี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตในสังคมการเป็นผู้มีจิตอาสา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระหายต้องการที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสิ่งที่ส าคัญ คือ การสร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด ในการน าความรู้ที่ศึกษา นวัตกรรม และท าวิจัยท้องถิ่น
กลับมาพัฒนาท้องถิ่นก าเนิดของตนเองให้เกิดการพัฒนาอยา่งสูงสุดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ด าเนินการภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างมาก ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลาย
ส่วนโดยเฉพาะหมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (10) ที่ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือ หรือ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบนอกจากนี้ยังมีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ปฏิรูปและกฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ อาทิ ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบประเด็นที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา คือ ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของ



เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาไปใช้ใน การด าเนินชีวิตและการสร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนใน
สถานศึกษาทุกระดับให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น ส าหรับการปฏิรูปประเทศอีก 
2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านพลังงาน ไม่มีประเด็นจากแผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 

                          แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี 

          บทท่ี 1 สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

          บทท่ี 2 ผลการพัฒนาการศึกษาไทย ปี 2552-2558 

          บทท่ี 3 ปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษา 

          บทท่ี 4 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

          บทท่ี 5 ยุทธศาสตร์เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ความจ าเป็นในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

1.ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้งในส่วนที่เป็นแรงกดดันภายนอก ได้แก่ 

   1.1 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล(Digital Revolution) 

   1.2 การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 
   1.3 การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable 
Development Goals:SDGs 2030) ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน รวมทั้ง ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียน 

    1.4 ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับแรงกดดันจากภายในประเทศ จากการ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ 



    1.5 การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมและพฤติกรรมของประชากรที่
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 

   1.6 ระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ นับต้ังแต่ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัยปัญหา คุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษา 

   1.7 การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยัง
ไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ยังมีความเหลื่อมล้ าในด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและการขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซ่ือสัตย์สุจริตและการมีจิต
สาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สนองและรองรับความท้าทาย ผล
การพัฒนาการศึกษาในช่วงปี 2552-2559 พบว่าประเทศไทยประสบความส าเร็จในหลายด้านและมีอีกหลายด้านยัง
เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะต่อไป 

   1.8 ด้านโอกาสทางการศึกษา รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมากส่งผลให้ประชากรใน
วัยเรียน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผู้มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้นแต่ยังเข้าเรียนได้ไม่ครบ
ทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคันอยู่บ้าง 

    1.9 ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
และเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

   1.10 ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา 
ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการจัดการที่ต้องได้รับการปรับปรุง เป็นล าดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงมีอยู่จ านวนมาก 

แนวคิดการจัดการศึกษา 

     แนวคิดการจัดการศึกษา(Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญ ประกอบด้วย 

          1.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 

          2.หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 

          3.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

          4.หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) 

          5.ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) โดยน า
ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 



         วิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 

          วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”มีวัตถุประสงค์ 

ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 

          1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

          2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 

         3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ 

ผนึกก าลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

ลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้ 

วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ 

            4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 

       ✥ 3Rs ได้แก่การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 

       ✥  8Cs   ได้แก่ 

- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 

- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

- ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 

- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 

- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 

- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

 



           นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

           ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

          หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

           กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วน
นโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอ่ืน 
ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย
ความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงก าหนด
นโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

          1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่งปฏิรูปองค์การ
เพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน 

เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

         2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

         3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง 
(Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุก
หน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา 

แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 



จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

           1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 

(คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 

Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 

และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 

          2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะท่ีจ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น 

          3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริมทักษะ
ใหม่ (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบ
การศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงานและ (4) ผู้สูงอายุ 
เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล และอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital 
Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน 

อาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

         4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่ 
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้าน 
หลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

        5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ การมี 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่ 

เก่ียวข้อง การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการ 

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ การจัดต้ังส านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 

ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด 

การศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 



          6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้ประโยชน์จากสถาบัน
พัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น 

หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร 

          7. หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้ง
พัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

          8. การประชาสัมพันธ์  โดยจัดต้ังศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม และการเข้า
ร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

         9. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

         10. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

         11. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย)  

การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

         12. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 

         13. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 

         14. การศึกษายกก าลังสอง โดยพัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ 
(Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์http://www.deep.go.th ปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการ ศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุก
โรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น  

 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

       -  มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ 



เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 
เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ อาชีวศึกษา
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

       -  มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลังแรงงานที่มี
คุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสถาน
ประกอบการ 

        -  มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET 

Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่ 

การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

        -  มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือการ
ด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 

Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีด 

        -  ความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับ 

นานาชาติ 

        - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่
สนใจเข้ามาเรียน 

       -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ
ปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        -  ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

        -  ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจน
ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

        - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

        -  ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

 



การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

        -  เฝา้ระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

        -  ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 

        -  ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

        - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

        - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

       1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางในการ
วางแผนและจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว ้

          2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับ
พ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาท 

ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

         3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ 

ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 

         ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซ่ึงได้ด าเนินการอยู่ก่อน เม่ือรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการ 
นโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 



ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดยโสธร 
ชื่อจังหวัด  ยโสธร 
ตราประจ าจังหวัด รูปสิงห์ 1 คู่ หันหน้าเข้าหาพระธาตุอานนท์ และมีดอกบัวอยู่ใต้ฐานพระ 

ธาตุ โดยมีความหมายว่า 

 

 

 

 

  

 

 

“สิงห์”     เป็นสัญลักษณ์ของการต้ังเมืองยโสธร จากการเจ้าเมืองเห็นสิงห์ 

   วิ่งออกมาจากป่าริมฝั่งแม่น้ าชี 

“พระธาตุอานนท์”  เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดยโสธร และจังหวัด
ใกล้เคียง เชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระอานนท์เถระ 

“ดอกบัว” เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 
อ าเภอยโสธรเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2515 ได้ยกฐานะเป็นจังหวัดยโสธร 

ค าขวัญประจ าจังหวัดยโสธร  “ ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้  แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด  แหล่ง 

 ผลิตข้าวหอมมะลิ ” 

 

 

 



           ๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ 

  1.1.1 ท่ีต้ังและอาณาเขต จังหวัดยโสธร   ต้ังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

ไทย   ระหว่างเส้นแวงที่ 104 และ 105 องศาตะวันออก และเส้นรุ้งที่ 15 องศา  25 ลิปดาเหนือ และ 16 
องศา  30 ลิปดาเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ 531 กิโลเมตร (ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 
1, 2, 202) มีพ้ืนที่ 4,161.44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,600,902.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.80 ของ
พ้ืนที่ท้ังประเทศ (321 ล้านไร่) มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  ดังแผนภาพที่ 1 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร  

  ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 

     ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 



1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธรพ้ืนที่มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มี 
แม่น้ าชีไหลผ่านทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  อยู่เหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลางประมาณ  128  เมตร พ้ืนที่บางส่วนตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอ าเภอเลิงนกทา และอ าเภอกุดชุม เป็นภูเขา
ของเทือกเขาภูพาน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร 

              แผนภาพท่ี 1  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              แผนภาพท่ี 2  แสดงลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดยโสธร  

 

 

 



            1.2  ท่ีต้ังและขอบเขตของจังหวัดยโสธร 

                  ขนาดพ้ืนท่ี จังหวัดยโสธรมีพ้ืนที่ 4,161.444  ตารางกิโลเมตร หรือ 2,600,902.5 ไร่  

 คิดเป็นร้อยละ  0.81  ของพ้ืนที่ท่ัวประเทศ  และคิดเป็นร้อยละ  12.89  ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

 

  ตารางท่ี 1  แสดงขนาดพ้ืนที่ จังหวัดยโสธร 

 

ท่ี อ าเภอ 
พ้ืนท่ี 

ระยะทาง (กม.) 
ไร่ ตร.กม. 

1 เมืองยโสธร 361,387.50 578.220 - 
2 เลิงนกทา 589,250.00 942.800 69 

   3     ค าเขื่อนแก้ว 399,000.00 638.400 23 
4 มหาชนะชัย 284,542.50 455.268 41 
5 กุดชุม 340,000.00 544,000 37 
6 ป่าต้ิว 192,500.00 308.000 27 
7 ค้อวัง 93,750.00 150.000 70 
8 ทรายมูล 170,485.00 272.776 17 
9 ไทยเจริญ 170,000.00 272.200 52 

รวม 2,601,040.00 4,161.444 - 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร  

 

            1.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
                ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดยโสธร พ้ืนที่ลาดเอียงจากทิศตะวันตก ลงไปทางทิศตะวันออก พ้ืนที่ตอน
เหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับพ้ืนที่แบบลูกคลื่น มีป่า มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่ แม่น้ าชี แม่น้ าขนาดกลาง ได้แก่ 
ล าน้ ายัง ล าทวน ไหลผ่าน มีหนอง บึง และล าห้วย     

                มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธ์  เฉลี่ยเท่ากับ 71.1% อุณหภูมิสูงสุด 42   องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุด 11 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยในรอบ 5 ปี (2550 – 2554)  เฉลี่ย  1,600  ม.ม.
ต่อปี  

 



2.  การปกครองและประชากร 

    2.1  การปกครอง  
          ๒.๑.๑ การปกครองท้องที่และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตารางท่ี 2  การปกครองท้องที่  

ท่ี อ าเภอ 
จ านวน 

ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
1 เมืองยโสธร 17 190 1 - 1 5 12 
2 เลิงนกทา 10 145 - - - 9 3 
3 ค าเขื่อนแก้ว 13 115 - - - 2 12 
4 มหาชนะชัย 10 103 - - - 1 10 
5 กุดชุม 9 128 - - - 1 9 
6 ป่าต้ิว 5 57 - - - 1 5 
7 ค้อวัง 4 45 - - - 1 4 
8 ทรายมูล 5 54 - - - 2 4 
9 ไทยเจริญ 5 48 - - - 1 4 
  รวม 78 885 1 - 1 23 63 

          ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร  

      1)  จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอเลิงนก
ทา  อ าเภอไทยเจริญ  อ าเภอกุดชุม  อ าเภอทรายมูล  อ าเภอป่าต้ิว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  อ าเภอมหาชนะชัย  และ
อ าเภอค้อวัง  มีต าบล 78 ต าบล และมีหมู่บ้าน 885  หมู่บ้าน  
                 2)  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  จ านวน  88  แห่ง  แยกเป็น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลต าบล 
23  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล  63  แห่ง 

2.๑.๒  จังหวัดยโสธรมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด จ านวน  32  ส่วนราชการ   
ส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ต้ังท าการอยู่ในจังหวัด  จ านวน  36 ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ จ านวน  7  แห่ง  

2.1.๓   องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดยโสธร มีองค์กรเอกชนหลายลักษณะเพ่ือพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ  สมาคม สโมสร  ชมรม  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ซ่ึงองค์กรที่เด่นชัดและมีบทบาท เช่น 
หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัด  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี  และกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ท่ีเป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่ มีกิจกรรม
ต่อเนื่อง  



    2.2  ประชากรและโครงสร้างประชากร 
          ๒.๒.๑ ประชากร ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  2555  จังหวัดยโสธรมีประชากร  ทั้งสิ้น  

จ านวน  539,460  คน  เป็นชาย  270,629  คน  และหญิง 268,831  คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 
152,581  ครัวเรือน  มีอัตราการเพ่ิมธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ 0.45  ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คน/ 
ตารางกิโลเมตร 
 

  ตารางท่ี 3  จ านวนประชากร 
 

ท่ี อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 เมืองยโสธร 17 190 41,338 64,949 64,564 129,513 
2 เลิงนกทา 10 145 26,495 48,371 48,509 96,880 
3 ค าเขื่อนแก้ว 13 115 18,181 33,562 33,256 66,818 
4 มหาชนะชัย 10 103 14,430 28,666 28,510 57,176 
5 กุดชุม 9 128 19,453 33,569 33,053 66,622 
6 ป่าต้ิว 5 57 9,946 17,723 17,608 35,331 
7 ทรายมูล 5 54 8,258 15,508 15,499 31,007 
8 ค้อวัง 4 45 6,309 12,699 12,843 25,542 
9 ไทยเจริญ 5 48 8,171 15,333 15,258 30,591 

รวม 78 885 152,581 270,412 269,130 539,542 

              ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดยโสธร  

        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 และลูกรัง 49 กิโลเมตร   

        ๒.4  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
             ๒.4.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ   ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด  

   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ฉบับปี พ.ศ. 
2562 พบว่า จังหวัดยโสธร ในปี 2562 โครงสร้างการผลิตตามมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดยโสธร 
จ านวน 19 สาขา มีมูลค่า 28,747 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 1,970 ล้านบาท 
เม่ือเทียบกับปี 2560 ที่มีมูลค่าอยู่ที่ 26,777 ล้านบาทและเพ่ิมขึ้น 742 ล้านบาทเม่ือเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่า



อยู่ที่ 28,005 ล้านบาท) จัดเป็นล าดับที่ 17 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นล าดับที่ 3 ของกลุ่มจังหวัด และล าดับ
ที่ 69 ของประเทศและมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2562 ร้อยละ 1.08 และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เฉลี่ยต้ังแต่ปี 2558-2562ร้อยละ 1.55 โดยสาขาการผลิตภาคเกษตรมีมูลค่า 7,146 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 24.86 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรเท่ากับ 21,600 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 75.14 โดยสาขาการผลิตที่มีมูลค่าสูงสุด 5 ล าดับแรก คือ 
    1) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง จ านวน 7,146 ล้านบาท 
    2) สาขาการศึกษา จ านวน 4,351 ล้านบาท 
    3) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์จ านวน 3,615 ล้านบาท 
    4) สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จ านวน 2,872 ล้านบาท 
    5) สาขาการผลิตอุตสาหกรรมจ านวน 2,533ล้านบาท 
       ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 24.86, 15.14, 12.58, 9.99 และ 8.81 ตามล าดับ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (Per Capita : GPP) มีจ านวน 62,623 ล้านบาทจัดเป็นล าดับที่ 20 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นล าดับที่ 4 ของกลุ่มจังหวัด และล าดับที่ 76 ของประเทศ 

   ๒.4.2  ภาคการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
                ภาคการเกษตร พ้ืนที่การเกษตรกรรม  2,601,040 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรท านา 
ปลูกพืช และเลี้ยงปศุสัตว์พ้ืนที่การประโยชน์ทางการเกษตรในปี 2562  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 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ 2,551 ไร่ พืชน้ า 28 ไร่ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 511 ไร่ และเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 27 ไร่ 
                       พืช     
                        1) ข้าวนาปี   พ้ืนที่เพาะปลูก 1,356,750  ไร่  และข้าวนาปรัง  47,233  ไร่  

                        2) มันส าปะหลัง    พ้ืนที่เพาะปลูก 364,455  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 3,490 ก.ก./ไร่ 
                        3) ยางพารา  พ้ืนที่เพาะปลูก  117,083  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 204 ก.ก./ไร่ 
                        4) อ้อยโรงงาน    พ้ืนที่เพาะปลูก 65,551 ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 6,850 ก.ก./ไร่ 
                        5) น้ ามันปาล์ม    พ้ืนที่เพาะปลูก 4,107  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 1,060 ก.ก./ไร่ 
                        6) ถั่วลิสง    พ้ืนที่เพาะปลูก  117,083  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 204 ก.ก./ไร่ 
                        7) แตงโม    พ้ืนที่เพาะปลูก  117,083  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 204 ก.ก./ไร่    

             การท่องเท่ียว  
              แหล่งท่องเที่ยว   แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่ทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด  เช่น   

ภูถ้ าพระ  ภูทางเกวียน  ภูหินปูน  ล าน้ าทวน และสวนสาธารณะพญาแถนในเขตเทศบาลเมืองยโสธร  

    ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ได้แก่ หมอนขวานผ้าขิด จักสานไม้ไผ่  แกะสลัก ทอผ้าไหม  

ทอพรม แหล่งผลิตอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด  



    แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด  เช่น  พระธาตุยโสธรหรือพระธาตุ
พระอานนท์ ธาตุก่องข้าวน้อย  หอพระไตรวัดสระไตรนุรักษ์  ดงเมืองเตย  พระธาตุกู่จาน วัดพระพุทธบาท     

    งานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยว คือ งานประเพณีบั้งไฟ  งานแห่พระมาลัย  
 

๒.4.๓ สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
             การศึกษา  

  จังหวัดยโสธร จัดการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในโรงเรียน และนอกโรงเรียน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งตามต้นสังกัดดังนี้ 
             1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 รับผิดชอบ 4 อ าเภอ คือ เมืองยโสธร ค า
เขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และค้อวัง ข้อมูลปี 2563 มีสถานศึกษาในสังกัด รวม 187 แห่ง แบ่งเป็นระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 187 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 46 แห่ง มีนักเรียนรวม 18,732 คน 
แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3,286 คน ระดับประถมศึกษา 13,426 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,030 
คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม  
1,521 คน 

 2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 รับผิดชอบ 5 อ าเภอ คือ ทรายมูล กุดชุม 
ป่าต้ิว เลิงนกทา และไทยเจริญ ข้อมูลปี 2563 มีสถานศึกษาในสังกัด รวม 183 แห่ง แบ่งเป็นระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 135 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 แห่ง มีนักเรียนรวม 18,635 คน 
แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3,758 คน ระดับประถมศึกษา 12,741 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,532 
คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม 1,279 คน 

3) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา โดยข้อมูลปี 2563 มีสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  รวม 10 แห่ง แบ่งเป็น
ของภาครัฐ  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และวิทยาลัยการ
อาชีพเลิงนกทา และที่เป็นของเอกชน จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
เลิงนกทา 
           4) สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยโสธรมีจ านวน 271 แห่ง   มีจัดการเรียนการ
สอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร 
จ านวน 3 แห่ง สังกัดเทศบาลเมืองยโสธรจ านวน 3 แห่งและจะสังกัดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ยโสธร รวมทั้งยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 5) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ในปีการศึกษา 2563 มีจ านวน
สถานศึกษาทั้งหมด 21 แห่ง แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 21 แห่ง, ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 4 แห่ง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 แห่งมีนักเรียนรวม 7,246 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 
3,023 คน ระดับประถมศึกษา 3,706 คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 401 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



116 คน และมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานจริง รวม 
 363 คน 

 6) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อมูลปี 2563 จังหวัดยโสธรมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แห่ง คือ 
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 
 
             ศาสนา   วัฒนธรรมประเพณี   ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
                  1) วัดมี 601 วัด ส านักสงฆ์ 215 แห่ง พระสงฆ์ 2,880 รูป ผู้นับถือศาสนาพุทธ 99 % 
                  2) โบสถ์คริสต์  28  แห่ง   มัสยิด  1  แห่ง  
                  3) วัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอีสาน   โดยมีงานประเพณีบั้งไฟเป็นเอกลักษณ์ของ 

จังหวัดยโสธร   
                  4) จังหวัดมีปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปัญญาชาวบ้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ  (กลุ่มท านาข้าว
อินทรีย์)  สังคม  วัฒนธรรมประเพณี  สามารถช่วยถ่ายทอดการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิตที่ ดีได้เป็นอย่าง
มาก  

            ภาระหน้ีสินและปัญหาเยาวชน  

  หนี้สินครัวเรือน (จปฐ.) จากการส ารวจ  133,336 ครัวเรือนของจังหวัดยโสธรในปี 2562 พบว่า มี
ครัวเรือนที่มีหนี้ผ่านสถาบันการเงิน 23,479 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 2,102,938,714 บาท และมีครัวเรือนที่มีนอก
ระบบ 440 ครัวเรือนเป็นเงิน 19,597,900 บาท  
             1. ปัญหาเด็กและเยาวชน (อายุ 0 - 25  ปี) 
                   -  ปัญหาที่พบอันดับ 1  ปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพบเห็นได้ในที่
สาธารณะ  ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และติดสารเสพติดร้ายแรง  เช่น ยาบ้า ยาอี สารระเหย กัญชา ติด
เกมส์และเล่นการพนันต่างๆ ม่ัวสุมและท าความร าคาญให้กับชาวบ้าน และมีพฤติกรรมทางเพศ   
                   -  ปัญหาที่พบอันดับ 2  ปัญหาเยาวชนในครอบครัวยากจนไม่มีทุนการศึกษาต่อ   
                   -  ปัญหาที่พบอันดับ 3  ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง พ่อแม่ทอดทิ้งให้อยู่กับญาติหรือบุคคลอ่ืน โดยพ่อแม่
ไม่ให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่ ก่อภาระและปัญหาครอบครัวและสังคม      

 2. ปัญหาครอบครัว  
                  -  ปัญหาที่พบอันดับ 1 ครอบครัวหย่าร้าง หรือแยกกัน ไม่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา  
                  -  ปัญหาที่พบอันดับ 2 ครอบครัวมีบุตรหลานประพฤติตัวไม่เหมาะสม เช่น เสพสารเสพติด ติดเกมส์ 
เล่นการพนัน ม่ัวสุม ท าความร าคาญ และมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร   
                  -  ปัญหาที่พบอันดับ 3  ครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวประพฤติตัวไม่เหมาะสม  

 

 

 



ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  

        2.1 ประวัติโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ต้ังอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์  
35000   จัดต้ังขึ้นเมื่อ พุทธศักราช  2491  ด้วยเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จ านวน  150,000  บาท ( 
หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  เดิมเป็นโรงเรียนระดับอ าเภอ ชื่อว่า  “โรงเรียนยโสธร”  ตามชื่อของอ าเภอที่ต้ัง  ซ่ึงขึ้นกับ
จังหวัดอุบลราชธานี  ในระยะแรกยังไม่มีสถานที่และอาคารเรียนเป็นของตนเอง  ต้องอาศัยอาคารสถานที่ของโรงเรียน
สุขวิทยากร ต้ังตรงจิตร 15 เป็นที่ท าการชั่วคราว 

 ปีพุทธศักราช 2493  จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณ และสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
ยกพ้ืนสูง หลังคามุงกระเบื้อง จ านวน 1 หลัง (6  ห้องเรียน)  มีเนื้อที่ 55  ไร่ 3  งาน 20.5  ตารางวา  นายเสนอ นา
ระดาล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิจิตร  อาจารยางกูร ศึกษาธิการอ าเภอเมืองยโสธร  เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง  เม่ือแล้วเสร็จจึงได้ย้ายเข้ามาท าการในปี พ.ศ. 2493  เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยมี 
นายพร  ศุภสร  เป็นครูใหญ่คนแรก ด ารงต าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2491-2491 ปัจจุบัน ดร.ชัชพล  รวมธรรม ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่ปี พ.ศ.  2562 – ปัจจุบัน 

 ต่อมา อ าเภอเมืองยโสธร ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร  เม่ือวันที่  1  มีนาคม  2515 โรงเรียนยโสธร จึง
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนแบบ “สหศึกษา”เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนชื่อมาเป็น“โรงเรียนยโสธรพิทยาคม”  ต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

        ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

1.  ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   อักษรย่อ  “ ย.ส.” 

2.  ชื่อภาษาอังกฤษ  Yasothonpittayakom  School  อักษรย่อ  “ Y.S.” 

3.  รหัสโรงเรียน      10350101 

4.  ที่ต้ังโรงเรียน ถนนแจ้งสนิท ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์  35000   

5.  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เขตตรวจราชการที่  7  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 6.  ประเภทโรงเรียน  สหศึกษา  แบบเดินเรียน 

 7.  หลักสูตรที่เปิดสอน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551กระทรวงศึกษาธิการ 
และหลักสูตรเพ่ิมเติมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School 

 8.  ระดับชั้นและจ านวนห้องเรียนที่เปิดสอน ครบตามแผนการจัดห้องเรียน ปีการศึกษา 2564   

               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน   51  ห้อง 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน   42  ห้อง   รวม 93 ห้อง 



          9.  ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

  

 

 

  

 

  ส่วนประกอบ  พระธาตุอานนท์ บนยอดมีรัศมีข้างละ 9  แฉก  

                                       มีข้อความ “ ปญญาย  ปริสุชฌติ ” และ “ ยโสธรพิทยาคม ”  

ความหมาย    ชาวยโสธรพิทยาคม เคารพ เลื่อมใส ศรัทธา สักการะบูชา 

       องค์พระธาตุอานนท์  แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 10.  สีธงประจ าโรงเรียน   “ สีขาว - สีแดง ”   ความหมาย 

         สีขาว (White)  หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ สะอาด สว่าง สดใส พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม   

สีแดง (Red) หมายถึง ความรักความสามัคคี เป็นพ่ีเป็นน้องเป็นหนึ่งเดียว มุ่งม่ัน สร้างสรรค์  

                                     พัฒนา 

 11.  ปรัชญาของโรงเรียน “ปญญาย  ปริสุชฌติ” ความหมาย “คนบริสุทธ์ิได้ด้วยปัญญา” 

 12.  คติพจน์ของโรงเรียน  “ การเรียนดี มีวินัย น้ าใจนักกีฬา” 

 13.  พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  “ พระม่ิงมงคลศากยมุนีศรียโสธร ” 

 14.  ค าขวัญของโรงเรียน  “ ส่งเสริมศิษย์ เป็นมิตรประชา เด่นสง่าในสังคม ” 

 15.  ค าขวัญของคณะครู  “ ร่วมจิตสร้างสรรค์ มุ่งม่ันคุณภาพ ” 

 16.  ค าขวัญของนักเรียน  “ จิตแจ่มใส ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูความดี ” 

 17.  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 

 

mailto:admin@ysp.ac.th
http://www.ysp.ac.th/
mailto:sothonpit@hotmail.com


           18. อัตลักษณ์โรงเรียน  “นักคิด นักกิจกรรม”  

           19. เอกลักษณ์  “วิชาการเด่น”   

                แปลความหมายว่า 

                นักเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นผู้มีทักษะในการคิดและท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ทางวิชาการที่โดดเด่นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 

           

       20. ค่านิยมองค์กร (Corporate  Values) 

       “PITTAYAKOM” หมายถึง วัฒนธรรมการท างานของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีความเป็นเอกภาพ 
ท างานเป็นทีม  มีความสัมพันธ์ท่ีดีแบบครอบครัว มีคุณธรรมจริยธรรม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สู่ความส าเร็จ 

P  Participation     การมีส่วนร่วม 

I  Intention     มีความมุ่งม่ันในการท างาน 

T  Teamwork  การท างานเป็นทีม 

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  น้อมน าศาสตร์
พระราชา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีทักษะสูศ่ตวรรษที่ 21” 

      สภาพพ้ืนที่และภูมิประเทศ  

 ที่ต้ัง : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต้ังที่ ถนนแจ้งสนิท  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

มีเนื้อที่ 55  ไร่ 3 งาน  20.5  ตารางวา ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนาและบ้านจัดสรร  ทิศใต้ ติดกับ ถนนแจ้งสนิท  ทิศ
ตะวันออก ติดกับการประปายโสธร และกองก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดยโสธร ทิศตะวันตก ติดกับชุนชนหลังปั้มตรา
ดาว ห่างจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ประมาณ 50 เมตร 



ทิศเหนื  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

          ไปร้อยเอ็ด           ถนนแจ้งสนิท  ไปอุบลราชธานี     
      

  แผนภาพท่ี 3 แสดงเขตพ้ืนท่ีโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (โดยประมาณ) 

   ทางเดิน 

    ตู้ยาม     สนามฟุตบอล 

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

เกียรตืเกียรติ 

ศาลาเอนกประสงค์ (โดม) หน้าเสาธง 

โรงพลศึกษา 

และ 

กลุม่สาระฯสขุศึกษา

และพลศึกษา 

-ห้องสมุด 

-หอประชุม 

-ธนาคาร

ออมสนิ 

ห้องสมุด 

ประชาชน  

โรง

จอ

ด

รถ 

ประชาสัมพันธ์

แผนงาน /พัสดุ/

หอเกียรติยศ 

อาคาร 1 

ตึกอ านวยการ 

อาคาร 

2 
อาคาร  

3 

     อาคาร 9 

โรงอาหาร 

อาคาร 

5 

อาคาร 

4 

        สวนเกษตร 

 

บ้านพัก 

นักการฯ 

                บ้านพักครู 

      

 บ้าน 

พักครู 

อาคาร 8 

อาคารช่าง 

งานเกษตร 

แนะแนว 

งานบ้าน 

แนะแนว 

ร้านค้า 

 

อาคาร 

7 
ศิลปะ 

 

สนาม

แปตอง 

 

 

 

 

 

กอง
ก ากับ
การ
ต ารวจ 

ภูธร
จังหวัด
ยโสธร 

 

 

 

 

การ

ประปา 

ยโสธร 

 

 

 

ร้าน 

ค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชน

หลงั

ปัม้

ตรา

ดาว 

    อาคาร 6 

แนะแนว 

ย.ส. 

Land 

mark 





2.2  ข้อมูลเชิงปริมาณ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
2.2.1  ท าเนียบผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 
                     ตารางท่ี 4  ท าเนียบผู้บริหาร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ   -   สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา  

ด ารงต าแหน่ง 
1 นายพร  ศุภสร ครูใหญ่ 2491-2491 
2 นายวาสน์  อ่อนสีบุตร ครูใหญ่ 2491-2492 
3 นายเหลื่อม  สวาสดิพันธ์ ครูใหญ่ 2492-2496 
4 นายธนัติ  บันลือ ครูใหญ่ 2496-2506 
5 นายสมศักด์ิ  จ าปาวัลย์ อาจารย์ใหญ่ 2506-2517 
6 นายประพนธ์  พลเยี่ยม อาจารย์ใหญ่ 2517-2520 
7 นายถนอม  พิมพนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2520-2523 
8 นายเต็มใจ  หาญจางสิทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2523-2529 
9 นายวิรัช  บ ารุงสวัสด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2529-2531 

10 นายสมคิด  คมคาย ผู้อ านวยการโรงเรียน 2531-2535 
11 นายสายเดิร  บุญตรา ผู้อ านวยการโรงเรียน 2535-2536 
12 นายนพรัตน์  จารย์โพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2536-2539 
13 ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์  ชื่นชม ผู้อ านวยการโรงเรียน 2539-2541 
14 ว่าที่ร้อยตรี สุนัย  เสง่ียมศักด์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน 2541-2548 
15 ดร. ส าเร็จ  โพธิวรรณา ผู้อ านวยการโรงเรียน 2548-2549 
16 นายนิวิสน์  สืบศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 2549-2555 
17 นางสุภาพร  สุนทรา ผู้อ านวยการโรงเรียน 2555-2557 
18 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน 2557-2562 
19. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียน 2562 – ปัจจุบัน 

 
ที่มาข้อมูล :  กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  (1 พฤษภาคม 2565) 

 
 
 
 
 

 



 



     2.2.3 จ ำนวนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และภำระงำน 

ตารางท่ี 6   จ ำนวนครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และภำระงำน  
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(ชม./สัปดาห์) 

๑. ภำษำไทย ๑๖ ๒๐ 

๒. คณิตศำสตร์ ๒๙ ๑๖.๑๔ 

๓. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ๔๕ ๑๙ 

๔. สังคมศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม ๒๐ ๑๙ 

๕. ภำษำต่ำงประเทศ ๒๙ ๒๐ 

๖. ศิลปะ ๑๒ ๑๗.๔๒ 

๗. กำรงำนอำชีพ ๖ ๑๖.๖ 

๘. สุขศึกษำและพลศึกษำ ๘ ๑๘ 

๙.  อ่ืนๆ  ๖ ๑๕.๕ 

รวม ๑๗๑ ๑๘ 
 

     1.2.4   ข้อมูลนักเรียน  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
  

 ตารางท่ี 7 ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 DMC (Data Management Center) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ข้อมูล 30  มิถุนายน  2565) 
 

 

 

 

ชั้น จ านวนห้อง และจ านวนนักเรียน 
จ านวนห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.1 17 255 385 640 
ม.2 17 261 386 647 
ม.3 17 273 366 639 

รวม ม.ต้น 51 789 1,137 1,926 
ม.4 14 179 341 520 
ม.5 14 196 335 531 
ม.6 14 178 334 512 

รวม ม.ปลาย 42 553 1,010 1,563 
รวมทั้งหมด 93 1,342 2,147 3,489 



ตารางท่ี 8  แสดงแผนการเรียน และจ านวนห้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 
 

                                            

ที่มาข้อมูล :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ข้อมูล 9  พฤษภาคม 2565) 

 

ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนยโสธรพิทยำคมมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔          

มีรายละเอียดดังนี้  

        มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน : ดีเลิศ 

กระบวนการพัฒนา  

1. สถานศึกษาก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ตามแผนงานตามกลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาผู้เรียน(Students)   แผนงานที่ 1  แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์)  สู่การปฏิบัติจริงด้วย โครงการที่ 6 จัดกระบวนการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   โครงการที่ 7  พัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข   โครงการที่ 8  
พัฒนาการเป็นนักเรียนดี มีวินัย  และโครงการที่  3  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน   

    มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้ เรียน  และเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

 การจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด 
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติการจริง (Active Leaning)  ค่ายวิชาการสาขาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระฯ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ด้วยการจัดท าโครงงาน พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวั ตกรรม  น าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่  

ชั้น  แผนการเรียน (จ านวนห้องเรียน) รวม 
Gifted AP MEP King Queen prince ภาษา ปกติ 

ม.1 1 1 2 2 - - - 11 17 
ม.2 1 1 2 2 . . - 11 17 
ม.3 1 1 2 2 - - - 11 17 
รวม 3 3 6 6 - - - 31 51 
ม.4 1 1 1 2 - - - 9 14 
ม.5 1 1 1 2 - - - 9 14 
ม.6 1 1 1 2 - - - 9 14 
รวม 3 3 3 6 - - - 27 42 

รวมท้ังส้ิน 6 6 9 12 - -  58 93 



 2. สถานศึกษามอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระก ารเรียนรู้   และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  เป็น
คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ  และก าหนดแผนการนิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564   

 4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายงานต่อผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพ่ือให้บริการด้านวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น  

  5.1 เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์  โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
ประธาน  

  5.2 เป็นศูนย์ TEDET ระดับจังหวัด 

   5.3 เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิ ศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
ประจ าจังหวัดยโสธร  

   5.4 เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นประจ าจังหวัดยโสธร  

  จำกกำรด ำเนินกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น   ส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรู้
ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี  พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ใฝ่
เรียนรู้ ซ่ึงในปีการศึกษา  256๔  สถานศึกษาได้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้น  และรวบรวม
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เรียนทุกคน (จ านวน  3,๔๖๕ คน) 
ของสถานศึกษาแล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษาพบว่า 

1. การประเมินด้านการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร พบว่า นักเรียนจ านวน 3,465 คน  ผลการทดสอบด้านการอ่าน 
การเขียน  การสื่อสาร  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  89.28 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ  80) 

 2. การประเมินด้านการคิดค านวณ  พบว่า  ผู้เรียนจ านวน  3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อย
ละ  96.61  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ  80) 

 3. การประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์   คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย และแก้ปัญหาได้ พบว่า ผู้เรียน
จ านวน 3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.61 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 80) 

4. การประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   พบว่า ผู้เรียนจ านวน 3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 86.03   (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

5. การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ผู้เรียนจ านวน  

3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100  (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70) 

6. ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเฉลี่ยทุกคน   ทุกระดับชั้น พบว่า  



ค่าร้อยละของผู้ เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  มีผลการ
ประเมิน  ดังนี้ 

  6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 73.75 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 60) 

  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   

       (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 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 มีผลการประเมินสูงกว่า
ระดับประเทศ ทุกรายวิชา ซ่ึงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  จ าแนกตามระดับคุณภาพ แสดงดังแผนภาพที่ 5 

 

 

 
แผนภาพท่ี 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
                  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ีย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ



  7.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  พบว่า  ในปีการศึกษา  256๔  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีผลการประเมินสูงกว่า
ระดับประเทศ ทุกรายวิชา ซ่ึงร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  จ าแนกตามระดับคุณภาพ  แสดงดังแผนภาพที่ 6 

 

 
แผนภาพท่ี 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           
                  ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

8. การประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า ผู้เรียนจ านวน 3,๔๖๕ คน มีผลการประเมินในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 80.07   (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70) ปรำกฏผลกำรประเมินดังตารางที่ 9  

 

   ตารางท่ี 9  ผลการประเมินมาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

 

ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ดีเลิศ 

 ๑. มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรภำษำไทย และกำรคิด
ค ำนวณ 

ดีเลิศ 

๒. มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ยอดเยี่ยม 

๓. มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ดีเลิศ 

๔. มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ยอดเยี่ยม 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

๖. มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ดีเลิศ 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมฯ ภำษำอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย  สังกัดสพฐ.ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ยอดเย่ียม 

 ๑. กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ยอดเยี่ยม 

 ๒. ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ยอดเยี่ยม 

 ๓. กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ยอดเยี่ยม 

 ๔. สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : ยอดเย่ียม 

 กระบวนการพัฒนา  

 1. สถานศึกษาก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ตามกลยุทธ์ท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management)   แผนงานท่ี 2  
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ  ประกอบด้วย 

 โครงการที่ ๓  การบริหาร และการจัดการตามนโยบายปฏิรูป การกระจายอ านาจ SBM 

 โครงการที่ ๔  การบริหารจัดการหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 โครงการที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 โครงการที่ ๖  โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดภัย เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  

 โครงการที่ ๗ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอ่ืน 

โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องร่วมกันทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา โดยพิจารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ 
SWOT  ( SWOT  Analysis ) วิเคราะห์มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา  
มีการวางแผนการจัดการศึกษา ด าเนินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งสภาพแวดล้อมภายใน คือ ด้านการบริการและ
ผลผลิต โครงสร้างองค์กรและการจัดการโครงสร้างภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจการเมือง เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และประเมินสภาพปัญหาปัจจุบัน ส ารวจความคิดเห็นของผู้ มี
ส่วนได้เสีย ก าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  ทิศทางในการด าเนินงานและกรอบเวลา เพ่ือประกอบในการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ แล้วจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดกรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและโครงการ น าร่างกลยุทธ์ที่ผ่านมา กระบวนการกลั่นกรองโดยตัวแทนครูและ
บุคลากร สมาคมผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และ ชุมชน  เสนอขอความเห็นชอบจากค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผู้อ านวยการโรงเรียน ประกาศใช้แผนกลยุทธ์  จากกระบวนการดังกล่าวท าให้ได้มาซ่ึงแผน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เพ่ือยึดเป็นแนวทางไปสู่การ
ด าเนินงาน น าไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้กลยุทธ์ 

 2. สถานศึกษามอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  เป็น
คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ  และก าหนดแผนการนิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 



 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564   

 4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายงานต่อผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 จำกกำรด ำเนินกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น   ส่งผลให้ 

 1. สถานศึกษามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ิและจุดเน้นของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา ฯ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้ อง กับ
วัตถุประสงค์ ตามแนวปฏิรูปการศึกษาชาติ 

 2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ  

ประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบในการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน  

 3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีการด าเนิน การ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิ ชาการของสถานศึกษา  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพ่ือจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วน เน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิ ต
จริง โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน น าไปสู่การปฏิบัติ  โดยครูน าไปจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมินผล มีหลักสูตรที่หลากหลาย
ตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้ เรียนทุกระดับชั้นอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจในปัจจุบัน  รวมทั้งมีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ประเมินผลการ ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 4. มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาส าหรั บบุคลากร
และผู้บริหารโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาความต้องการและความจ าเป็น จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ
ครูและโครงการส่งเสริมศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่จากการพัฒนาตนเองไปใช้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแก่
บุคลากรให้สามารถท างานอย่างเป็นระบบ 

 5. สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา สะอาด ปลอดภัย และมี
พ้ืนที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล  มีการปรับปรุงภูมิทั ศน์ ใน
โรงเรียนให้น่าอยู่และส่งเสริมต่อการเรียนรู้ มีการปรับปรุงห้องน้ าผู้เรียนให้สะอาด สวยงาม เพียงพอต่อความต้องการของผู้ เรียน
และผู้ใช้บริการ มีโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ มีการปรับปรุงห้องเรียนและห้องส านักงานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

 6. สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  โดยมีการด าเนินการให้ครอบคลุมทันสมัย และพร้อม
ใช้งาน โดยจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการท างานแก่ส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมีจ านวนครบถ้วน
เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ปรากฏผลการประเมินดังตารางที่ 10  

 

 

 

 



 

   ตารางท่ี 10  ผลการประเมินมาตรฐานที่  2    กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
ยอดเยี่ยม 

 ๒.๑  กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน  ยอดเยี่ยม 
 ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม 

 ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ  และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ยอดเยี่ยม 

 ๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ  ยอดเยี่ยม 
 ๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

อย่ำงมีคุณภำพ 
      ดีเลิศ 

 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: ดีเลิศ 

  กระบวนการพัฒนา  

 1. สถานศึกษาก าหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ตามแผนงานที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 

 โครงการที่ ๘ จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 โครงการที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ     

2. สถานศึกษามอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้   และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  เป็น
คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ  และก าหนดแผนการนิเทศ  ก ากับติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564   

 4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รายงานต่อผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON Site 50 % และรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ ON Line 50 %  โดยการจัดการเรียนการสอนสลับมาเรียนระหว่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มาเรียนปกติที่โรงเรียนเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์  เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ  มีผลท าให้
ครูผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัว ส าหรับการเตรียมการสอนและการเตรียมความพร้อมในการเรียน มีการ
ด าเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัด/ผล



การเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกรายวิชา ด าเนินการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงโดยการจัดการเรียนรู้ในเชิงบวกใช้
การเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีโครงการนิเทศแผนการ
จัดการเรียนรู้และนิเทศการสอนภายใน มีกิจกรมการเรียนรู้และผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  จำกกำรด ำเนินกำรที่กล่ำวมำข้ำงต้น   ส่งผลให้ 

1). ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพและ
ความถนัด  โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติการจริง (Active Leaning)  เช่น  การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ   
ขั้นตอนหรือบันได  ขั้น ( Independent Study : IS)  การเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เช่น  สะเต็มศึกษา (Science  
Technology Engineering and  Mathematics  Education : STEM  Education)  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้หรือกระบวนการกลุ่ม แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหา  พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
และความถนัด โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติการจริงเพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ (Active Leaning)  เช่น  การจัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการกลุ่ม Group Process ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาท มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ทางสังคมที่
ดี  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Cooperative Leaning ได้ท างานร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน Project  Method  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการIntegration Instruction  เป็นต้น  การจัดการเรียนการสอน
แบบวิธีสอนแบบโครงงาน(Project Method) แบบ กระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and 
Cooperative Learning) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry Process) วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method)  
กระบวนการแก้ปัญหาตามหลักอริยสัจ 4 เป็นต้น 

 นอกจากนี้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -
19)  โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ Application : Google  Classroom, 
Google Form, Google  Meet สื่อวีดิทัศน์ ใน YouTube, Microsoft Word, Microsoft power  point เป็นต้น โดยผลการใช้
สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุ
รภาพยอดเยี่ยม  และในช่วงที่มีการคลายล็อกดาวน์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาการ 
โดยการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียนของผู้เรียนทุกคน  การเข้าร่วมค่ายวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน และการเข้าค่ายวิชาการต่าง ๆ
ภายนอกสถานศึกษาของผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ  ห้องเรียน AP  และห้องเรียน MEP เพ่ือส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน
ให้เต็มความสามารถและเต็มศักยภาพของผู้ เรียน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนในการจัดป้ายนิเทศความรู้ภายในห้องเรียน 
ส าหรับข้อมูลการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ห้องสมุดของโรงเรียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีปริมาณลดลงจากเดิม เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)  

 2) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริง  และผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประ
ยุกคชต์ในชีวิตจริงได้ 

 3) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ชิ้น และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนทั้งในสถานศึกษาใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และนอกสถานศึกษา ปรากฏผลการประเมินดังตารางที่ 11 
 



ตารางท่ี 11 ผลการประเมินมาตรฐานที่  3   กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ดีเลิศ 

 ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

 ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

 ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน ดีเลิศ 

 ๓.๕ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

จุดเด่น 

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดี 

 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้  

 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 

 4) ผู้เรียนมีความสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 

 5) ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้  การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

 6) ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 7) ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 8) ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายใจ 

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1)  การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 2)  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

 

 



จุดควรพัฒนา 

๑. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1) การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  มีการใช้กระบวนการการวิจัยในการ
ด าเนินงาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

 2) การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

 1) สร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC)  เป็นส าคัญ 

 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง  หรือเครื่องโปรเจคเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน ในบางห้องมี
การช ารุด เสียหาย ไม่พร้อมต่อการใช้งาน 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1) การเชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ผู้ปกครองนักเรียน  หรือกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ได้แนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนรู้ 

 2) มีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้ที่ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมออกแบบประเมินการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นดังน้ี 
แผนพัฒนาล าดับท่ี ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  มีการใช้กระบวนการการ

วิจัยในการด าเนินงาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม IS และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
 1) จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 2) ด าเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือฝึกทักษะความสามารถผู้ เรียน ในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  โดยใช้
กระบวนการการวิจัยผ่านกิจกรรม IS  
 3) สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาล าดับท่ี 2  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 1) จัดท าแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
เผยแพร่นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองสู่การเป็น “ครูยุคดิจิทัล”  
 2) สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          แผนพัฒนาล าดับท่ี  3  การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอ่ืน 
            1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
            2) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ( ช่วยงานหรือกิจกรรมชุมชน การออกค่าย งานประเพณี)   
 
 



ส่วนท่ี 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

 
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคง ในทุกมิติ  

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญ เติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา การเสยีสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน ” 

 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2564-2545 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2561-2568 และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 

    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ 

สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 

    สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมกับวัย ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจน
จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและ

 



เยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิตพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 

   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษ ที่ 21 อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและ
ทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ พัฒนาพหุปัญญา 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

   พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาด
เล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมขน ส่งเสริมสนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวใน
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 6 ข้อ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

3.พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 

6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 
นโยบายด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

      วิสัยทัศน์ (Vision) 

      " มุ่งสู่องค์กรคุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21"  
      พันธกิจ (Mission) 
 

        1. พัฒนาระบบและกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สู่องค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
        2. ส่งเสริมและสนับสนุน น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

        3. ประชากรในวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยยึดคุณธรรม
น าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        4. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น



กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs) 
        5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

       ค่านิยม (Corporate  Values) 
 

        ค่านิยมในการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร คือ คุณธรรม  

คุณภาพ เอกภาพ “ G I V E ” 
 

G : Good  Governance   =      ยึดม่ันธรรมาภิบาล 

 I  : Innovative  Thoughts    =       สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 V : Value  Taemwork          =       ร่วมใจท างาน 

 E : Excellent  Services    =       มีบริการเป็นเลิศ 

      เป้าประสงค์หลัก (Goals) 

        1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสังกัด ได้พัฒนาระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาสู่องค์กรที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐานด้วยนวัตกรรม 

        2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  มีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมใน
การด ารงชีวิต  บนวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3R8Cs)  

        3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า  อนุรักษ์ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  

        4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

        5. โรงเรียนทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและได้รับการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

        6. เด็กศรีสะเกษและยโสธรเก่ง ดี มีสุข ด้วยนวัตกรรม 
 

     กลยุทธ์ (Strategy) 
 

      กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
      กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  
      กลยุทธ์ที่ 4  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา 

 



    แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Development of educational areas Guidelines) 
 

        แนวทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ภายใต้กรอบแนวคิดรูปแบบ 4Gs Model องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การบริหารจัดการ เซิงระบบ กระบวนการพัฒนา และ
ระดับการพัฒนา ได้แก่ Plan (วางแผน), Do(ปฏิบัติ), 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 และ
ระดับองค์การ 

 

    นโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ศรีสะเกษ ยโสธร 

        1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา วิชาชีพ และ ICT 
        2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการมี
งานท า 
        3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
        4. ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
        5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยึดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
        6. ส่งเสริมการพัฒนาครูโดยใช้ ID-Plan เป็นแผนในพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

       ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

       1.ความเชื่อมโยงกับระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะ
เกษ ยโสธร ซ่ึงจะต้องท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ จุดเน้นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

       2.แนวทางการตรวจ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือให้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาระยะ 3 ปี (2565 – 2567) จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 
ยโสธร และสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด า เนินงาน ดังนี้ 

          2.1 ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์จุดเน้นและนโยบาย เพ่ือ
ตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด อันจะน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข เป้าหมายและกล
ยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

          2.2 การประเมินผลการด าเนินงาน เป็นการประเมินผลตามแผนงานโครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปี อันเกิดจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2565 – 2567) เพ่ือทบทวนความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความเหมาะสม 

          2.3 การประเมินผลและสรุปผลเม่ือสิ้นสุดระยะ 3 ปี (2565 – 2567) เป็นการสรุปความส าเร็จตาม 



วิสัยทัศน์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (2565 – 2567) 

        3.การจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และ 

สถานศึกษา จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ของตนเอง เพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึง
สารสนเทศเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2567 

 

                                           จุดเน้นเพ่ือพัฒนา สพม.ศกยส. 

 

 

 

"ส านักงานมาตรฐาน" หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ยึดมาตรฐ านส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

“โรงเรียนมาตรฐาน” หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร ยึดมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

"เด็กขยันเรียนรู้ สู่ศตวรรษท่ี 21" หมายถึง การมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษ  

ที่ 21 ได้แก่ เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและกล้าแสดงออก รักการเรียนรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิด ทักษะการเรียนรู้  และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างานและทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม 

"ครูสอนดี" หมายถึง การมุ่งส่งเสริม ครูผู้สอน ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ มีคุณภาพด้านกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการมีนวัตกรรมที่เป็นแนวคิด วิธีการหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใหม่ สามารถ
น ามาใช้เพ่ือปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

“ห้องเรียนมีคุณภาพ” หมายถึง ห้องเรียนที่มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการจัด 

การเรียนรู้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้คุณภาพมาตรฐาน และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 



“ผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้น าทางวิชาการ” หมายถึง การส่งเสริม ผู้บริหารสถานศึกษา ให้น าหลักธรรมมา 

ภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 

“ทุกภาคส่วนสนับสนุน สู่พ้ืนท่ีนวัตกรรม” หมายถึง การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาทุกระดับ โดยประสาน 
ส่งเสริม สร้างเครือข่ายในการร่วมขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

“1 โรงเรียน 1 ผู้บริหาร 1 ครู 1 ปี 1 ห้องเรียน 1 นวัตกรรม” หมายถึง การขับเคลื่อนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรให้ครู และผู้บริหารมีทักษะการสร้างสรรค์ การวิจัย และ
มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ 

 

ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

     วิสัยทัศน์  (Vision) 

        “โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา 
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะสูศ่ตวรรษที่ 21”  
 

         โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีการจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ สู่ความส าเร็จของการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล  
       น้อมน าศาสตร์พระราชา หมายถึง การน้อมน าองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซ่ึงทรงมีหลักในการพัฒนา ได้แก่ หลักคิด คือ เป้าหมายในการทรง
งานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  หลักทฤษฎี คือ แนวคิดและทฤษฎีที่ได้มีการทดสอบและพิสูจน์แล้วและได้พระราชทานสู่
การปฏิบัติจริง  และหลักปฏิบัติ คือ ขั้นตอนของการด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มาบูรณาการในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทักษะชีวิต 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
        ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมใหม่ 

        ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรพยายามในศึกษาค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน   

        ก้าวหน้าเทคโนโลยี  หมายถึง  โรงเรียนน าเทคโนโลยีมาบูรณาการในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  

        มีทักษะสู่ศตวรรษท่ี 21  หมายถึง  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 
 

 

 

 



      พันธกิจ (Missions)   
 

1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ และทักษะผู้เรียนเต็มศักยภาพ น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม หลากหลาย 

2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าศาสตร์พระราชามาบูรณา
การในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

3. บริหารจัดการหลักสูตรทีต่อบสนองความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่น เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค ให้น่าอยู่เรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ร่วม และมีความ
ปลอดภัย 

5. ส่งเสริมครู บุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ เป็น
พลเมืองดีน่าเลื่อมใส ศรัทธา ตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

6. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะอย่างต่อเนื่อง เป็น
ครูมือาชีพ 

7. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ค่านิยมองค์กร (Corporate  Values)  
 

        “PITTAYAKOM” หมายถึง วัฒนธรรมการท างานของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ที่มีความเป็นเอกภาพ ท างานเป็นทีม  มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีแบบครอบครัว มีคุณธรรมจริยธรรม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง สู่ความส าเร็จ 

P  Participation     การมีส่วนร่วม 

I  Intention     มีความมุ่งม่ันในการท างาน 

T  Teamwork  การท างานเป็นทีม 

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 น้อมน าศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สูโ่รงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

          2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะ และทักษะชีวิตบนวิถีชีวิตการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน 

          3.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

          4. ครู และบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ เป็นพลเมืองดีน่า
เลื่อมใส ศรัทธา ตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นครูมืออาชีพ 

          5.  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

 
     สมรรถนะหลัก ( Core Competency )  

          1. ด้านผู้เรียน 

   ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะ และทักษะชีวิต เป็นนักคิด นักกิจกรรม 
ตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ และมีความพร้อมสู่เวทีการแข่งขัน 

          2. ด้านการบริหารจัดการ 

        2.1 โรงเรียนมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาทั้งการบริหารการจัดการ  
การนิเทศ ก ากับ ติดตามเชิงระบบที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

        2.2  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ก าหนดทิศทางที่ชัดเจน สร้างภาวะการบริหารและการท างาน
ขององค์กรที่มีมาตรฐาน มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเป็นกลไกการขับเคลื่อนพัฒนา  

              2.3  การบริหารจัดการและการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีประสิทธิภาพ 

    2.4  โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ สื่อ เทคโนโลยี และกระบวนการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา ที่ม่ันคง ยังยืน  

3. ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

        3.1  ครูมีความเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถสร้างและใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม ประกอบการเรียนการสอน และมีการวัดผลประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

3.2  บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน 
              3.3 ครูและบุคลากร เป็นแบบอย่างที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ และมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่เป็นเอกภาพ  
 



          4. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และองค์กรอ่ืน 

     โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษา มีความเชื่อม่ัน และมี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  

กลยุทธ์การพัฒนา 

 
       กลยุทธ์ท่ี ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students) 

              ๑.1  พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยจัดหลักสูตร จัดแผนการเรียนที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
ส าคัญ 

              ๑.2  เสริมสร้างโอกาสการค้นพบตัวเองเต็มศักยภาพด้วยกิจกรรมทีห่ลากหลาย สู่ความเป็นเลิศตามความ
สนใจ และความสามารถ พร้อมสู่เวทีการแข่งขันระดับต่างๆ และการศึกษาต่อ 

              ๑.3  เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม ตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร  

              ๑.4  เสริมสร้างความพร้อมด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
และความท้าทาย แต่เพ่ิมโอกาสและความได้เปรียบ 

 

 กลยุทธ์ท่ี ๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management) 

             ๒.1  เน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ สนองตอบนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ทั้งการน าองค์กร การก าหนดทิศทาง ขับเคลื่อนด้วยแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าศาสตร์พระราชา  

             ๒.2  การบริหารจัดการหลักสูตรให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางวิชาการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่การเป็นพลเมืองดีวิถีไทย และพลโลกที่ดี 

             ๒.3  พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ บรรยากาศ สาธารณูปโภค สวัสดิการ ความปลอดภัยแหล่งเรียนรู้ ICT  
ห้องเรียนคุณภาพ และอ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

                    ๒.4  จูงใจ สร้างเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน  

 

       กลยุทธ์ท่ี ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

                      3.1 จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ใช้กระบวนการ Active Learning และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
                      3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                      3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 



                      3.4 ตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้ 

 

     อัตลักษณ์ “นักคิด นักกิจกรรม” (Thinker , Activist) 

 

     เอกลักษณ์  “วิชาการเด่น” (The excellent Academic)          

นโยบายการพัฒนาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  
 

 1. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมน าศาสตร์พระราชา เน้นการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง ท้องถิ่น และองค์กรอ่ืน ขับเคลื่อนพัฒนาด้วยแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ระดมและใช้ทรัพยากร

พัฒนาอย่างคุ้มค่า สร้างเอกภาพการท างานด้วยบรรยากาศตามค่านิยมองค์กร สู่ผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย  

 2. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวัย ความสนใจ และความสามารถ สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีคุณลักษณะพึงประสงค์ รักความเป็นไทย รักเชิดชูสถาบัน 

และมีจิตสาธารณะ  

     3. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพทั้งในระบบบริหารจัดการ การศึกษาวิจัย การให้บริการ การจัดการเรียนรู้ การก ากับดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน การวัดผลประเมินผล ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล   

     4. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ห้องน้ าห้องส้วม ระบบจราจร โรงอาหาร ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด 
ICT สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ นันทนาการ ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ มีความเหมาะสม เพียงพอ สะดวก 
ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     5. พัฒนาระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน เพ่ือการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความคล่องตัว และเข้าใจอันดีทั้งในและนอกองค์กร   

 

     ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

 1.  ปัจจัยด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลง 

2.  ปัจจัยด้านระบบการบริหารและการจัดการ  

 3.  ปัจจัยด้านครูและบุคลากร 

          4.  ปัจจัยด้านทรัพยากร  

          5.  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 



          6.  ปัจจัยด้านผู้เรียน 

7.  ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ   

 

     เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
 

            1. การบริหารจัดการองค์กร (Administration & Management) 

     เป็นกระบวนของภาวะผู้น าในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล น้อมน าศาสตร์พระราชา  บูรณาการร่วมกับหลักการอ่ืนสร้างสภาพคล่อง สร้าง
ความได้เปรียบ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงระบบทั้งระบบลดและขจัดความเสี่ยง ความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กรสู่
เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการประกันคุณภาพ
ภายใน  

1.1 หลักธรรมมาภิบาล 
 

              1) หลักนิติธรรม 

               2) หลักคุณธรรม  

               3) หลักความโปร่งใส  

               4) หลักความมีส่วนร่วม  

                5) หลักความรับผิดชอบ  

                          6) หลักความคุ้มค่า  

1.2 หลักศาสตร์พระราชา 
    เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา 
 

 

                  1.๓ วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA วงจรเดม่ิง (Deming Cycle) 
 

                           1)  Plan 

                           2)  Do 

                           3)  Check 

                           4)  Action            
 

           2. ใช้กลยุทธ์ (strategy) เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร 

                 กลยุทธ์ขับเคลื่อนพัฒนา 2 แผนพัฒนาสมรรถนะหลัก 

                         1)   แผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


                         2)   แผนพัฒนาระบบและการบริหารการจัดการ 

           3. การประเมินคุณภาพ ( Assessment ) ประเมินประสิทธิภาพการท างานตามระบบประกันคุณภาพภายใน 

           4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Report) เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ SAR เป็นข้อมูลสารสนเทศ 
น าเสนอรายงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาได้ 

 

   การประกันคุณภาพภายใน 

  การบริหารการจัดการ (Management) เป็นกระบวนการใช้กลยุทธ์พัฒนาปัจจัยน าเข้า โดยมีกระบวนการที่เหมาะสม 
ชัดเจน ปฏิบัติจริง  และเกิดผลย้อนกลับที่เป็นไปตามเป้าหมาย    

       การพัฒนาผู้เรียนเน้นให้มีผลสัมฤทธิ์ท้ังทางวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การปฏิบัติงานทั้งระบบเน้น
ประสิทธิภาพการท างานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 

     แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

 1. การเพ่ิมศักยภาพความสามารถในการสร้างนวัตกรรมแก่ผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น   

 2. การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ มีคะแนนพัฒนาการต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดให้มีคะแนนพัฒนาการสูงขึ้นตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์   

 3. ยกระดับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากผู้เรียนสามารถบางส่วนสืบค้นข้อมูล
ได้ แต่ยังขาดทักษะในการกลั่นกรองและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงทักษะดังกล่าวเป็นเรื่องจ าเป็นที่ ต้อง พัฒนา
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 ๔. การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกรักการร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบ ารุงรักษา สาธารณสมบัติด้วยความเต็ม
ใจ จนเป็นแบบอย่างที่ดี   สาธารณชนให้การยอมรับ 

 ๕. ผู้เรียนมีความต่ืนตัวในเรื่องสิทธิเป็นอย่างดี   แต่นักเรียนบางส่วนยังขาดความตระหนักในหน้าที่ของตนเองจึงควร
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในหน้าที่ของผู้เรียนเพ่ิมมมากขึ้น โดยการบูรณาการกับกิจกรรมทุกกิจกรรมของสถานศึกษา  

6. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

7. อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องปฏิบัติการเพียงพอและมีความปลอดภัย    

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู้ ทุก
รูปแบบได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา     

 9. แหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆได้ง่าย  ติดต้ัง
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือกระจายสัญญาณ WIFI ครอบคลุมทั่วถึงบริเวณสถานศึกษา  เพ่ือให้ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้น  สะดวกต่อการติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ได้มากขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   

10. การน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลโดยการจัดการเรียนรู้และการทดสอบด้วยระบบ
ออนไลน์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 11.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริม ให้ครูและ
บุคลากร น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

 12. สร้างเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  โดย
ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional  Learning Community : PLC)  เป็นส าคัญ 

 13. การเชิญครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ผู้ปกครองนักเรียน  หรือกรรมการสถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่ วม
ในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ได้แนวคิดที่หลากหลายในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

 14. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

      แนวทางพัฒนา 

 

 การปฏิบัติงานของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นไปตามกรอบของกลยุทธ์ เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ขับเคลื่อนสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเป็นแผนการพัฒนา โดยได้มีการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมในการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแผนกลยุทธ์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ 1 
 

ตารางท่ี 12   กลยุทธ์ท่ี ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students) 

  

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ ๑. 
คุณภาพผู้เรียน 
(Students) 

1.จัดหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

2. จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่ง
พัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และทักษะ
ผู้เรียน(3Rs+8Cs+2Ls)  

ทั้งวิถีไทยและสากล 

3. ส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้
ด้วยกิจกรรมตามความ
สนใจ ความสามารถ
อย่างสร้างสรรค์ 
สามารถวางแผนการ
พัฒนาตนเองสู่อาชีพได้
อย่างสุจริต 
4.พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญสามารถ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 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 เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ทั้งด้าน K A P     

1. หลักสูตรสถานศึกษา ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถิ่น มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะผู้เรียน
(3Rs+8Cs+2Ls) 

2. แผนปฏิบัติการ 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 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 12 (ต่อ)  

 

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
 5. การนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 
6.การอบรมสั่งสอน 
ก ากับดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบ
ตัวเอง มีสมรรถนะหลัก 
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถแข่งขัน สอบ
วัดผลระดับชาติ
การศึกษาต่อ และการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  

สู่ความเป็นเลิศสามารถแข่งขัน 
ในระดับต่างๆได้ 
4. เพ่ือพัฒนาครูให้มีศักยภาพ
ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
การสอน ICT และจัดกิจกรรม
เสริมที่เหมาะสมสร้างสรรค์ 
5. การก ากับดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การวัดผลและ
ประเมินผล  
6. การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงผลการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ยกระดับมาตรฐานการเรียนที่
สูงขึ้นทั้งด้าน K A P  ลดปัญหา
การออกกลางคัน และผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 

เป็นพลเมืองดี  รู้จักการเรียน 
รู้อยู่ร่วมในสังคมไทย อาเซียน
และประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง 
5. สถานศึกษามีแผนพัฒนา
ครูและบุคลากร ส่งเข้าร่วม
อบรม สัมมนา เป็นวิทยากร 
ผลงานวิจัย บทความ 
โครงงาน จัดการประชุม 
นิเทศ เป็นต้น 
6. แผนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่ง
พัฒนาทั้งด้านวิชาการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ทักษะผู้เรียน(3Rs+8Cs+2Ls) 
มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี 
วิเคราะห์ผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ
ผู้เรียน และบันทึกการสอน 
7. มีกิจกรรมสร้างเสริม
พัฒนาการการเป็นนักคิด นัก
กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศทั้ง
ทางวิชาการและคุณลักษณะ 
8. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอน มี
ความสุข เห็นคุณค่า รักการ
เรียนรู้ 
9. แผนการวัดผลประเมินผล 
มีเครื่องมือวัดผลท่ีชัดเจนมี
มาตรฐานครอบคลุม ยุติธรรม 
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า  
2.00  ผ่านเกณฑ์การวัดผล 



ตารางท่ี 12 (ต่อ)  

 

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
    ระดับชาติ O-net ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์
เป็นอย่างน้อยและผ่านทุก
กิจกรรมที่โรงเรียนก าหนด
ตามหลักสูตร 
 

 

กรอบแผนกลยุทธ์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สมรรถนะที่ ๒ 
 

ตารางท่ี 13  กลยุทธ์ท่ี ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management) 

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ที่ 2.
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
(Administration 
& 
Management)
  
 

1. จัดโครงสร้าง ก าหนด
ทิศทางการ ยึดโรงเรียน
เป็นฐาน บริหารการ
จัดการด้วยระบบคุณภาพ   
ยึดหลักธรรมาภิบาล หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
2. สร้างบรรยากาศการ
ท างานด้วยวัฒนธรรม
องค์กร 
3. มุ่งประสิทธิภาพการ
ท างานตามระบบ 
OBECQA และการประกัน
คุณภาพภายใน 
4. พัฒนาองค์กรด้วย
แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ สู่
ปณิธานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5. บริหารและจัดการ
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษาให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
ตามมาตรฐานการ 

1. จัดโครงสร้างการบริหารโดย
ยึดโรงเรียนเป็นฐาน กระจาย
อ านาจสู่กลุ่มบริหารงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ บริหารขัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลัก     
ธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนกล
ยทุธ์ และแผนปฏิบัติการ 
3. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างเอกภาพด้วยวัฒนธรรม
องค์กร มีการมอบหมายงาน 
พรรณนางานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการท างาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน  
4. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ มีการ
ตรวจสอบภายใน ตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
5. พัฒนาการใช้ IT และ Social 
Media ในการสื่อสารเพื่อการ
บริหารการจัดการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ทั่วถึง 
 

1. โครงสร้างการบริหารการ
จัดการองค์กร กระจายอ านาจ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2. ก าหนดทิศทางการบริหาร
การจัดการชัดเจน มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามระบบคุณภาพ 
3. ยึดหลักธรรมาภิบาล หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงการประกัน
คุณภาพภายใน OBECQA  
4. สร้างบรรยากาศการท างาน
แบบมีส่วนร่วมสื่อสารด้วย
กัลยาณมิตร ใช้สื่อ ITหรือ 
Social Mediaสร้างความพึง
พอใจในการมีส่วนร่วมและ
ความสุขในการท างาน 
5. มีแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 
มีแผนปฏิบัติการที่มีโครงการ 
กิจกรรมที่สอดคล้องปณิธาน
สถานศึกษาชัดเจนและปฏิบัติ
ได้จริง 
6. บริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาที่ชัดเจนตาม
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา  
7. มีระบบการบริหารจัดการ 
ให้บริการ จัดเก็บ ติดตามงาน 



ตารางท่ี 13 (ต่อ)   
 

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
 ประกันคุณภาพภายใน 

6. สนับสนุนครูและ
บุคลากรในการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถให้บริการและ
จัดกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่าง
หลากหลายเหมาะสม
สร้างสรรค์ และมี
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน 
7. มีกระบวนการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
ประสิทธิภาพการ
ท างานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 
8. จัดสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ร่มรื่น 
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาด

ปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง 
ใช้การได้จริง มีแหล่ง

เรียนรู้ ห้องสมุด บริการ
สือ่และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้สืบค้นของ
ผู้เรียน 
9. จัดโครงการ กิจกรรม

ส่งเสริมและให้บริการ 
สุขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัย สุนทรียภาพ  

6. สร้างมาตรฐานการ
บริหาร การจัดการ เป็นผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลง มี
ภาวะผู้น า มีธรรมาภิบาล 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจ 
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ และ
ระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน 
7. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสนองตอบ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น
ชุมชนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีได้
มาตรฐาน  
8. สนับสนุนครูและ
บุคลากรในการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
สามารถให้บริการและจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
9. กระบวนการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
10. จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในให้น่า
อยู่ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
พักผ่อน เอ้ือต่อสุขภาพ 
ส่งเสริมพัฒนาทุกด้าน มี
ความปลอดภัยต่อชีวิต 
ทรัพย์สินโดยจัดภูมิทัศน์ 
สาธารณูปโภค ระบบจราจร 
โรงอาหาร ที่พักผ่อน แหล่ง
เรียนรู้ ห้องพยาบาล ห้องน้ า
ห้องส้วม อาคารเรียน 
ห้องเรียนคุณภาพ  

วิชาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคล และงานบริหารงาน
ท่ัวไปท่ีชัดเจน ครอบคลุม มี 
สภาพคล่อง 
8. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีแผนพัฒนาตัวเอง ID 
Plan มีแผนการจัดการเรียน
การสอน วิเคราะห์หลักสูตร 
วิเคราะห์ผู้เรียน มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ทีมีกระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การวัดผล
ประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สร้างเสริมวิชาการ และ
คุณลักษณะของผู้เรียน 
9. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ พัฒนาการ
ประสิทธิภาพการท างาน 
10. สภาพแวดล้อม   
- ภูมิทัศน์ บรรยากาศ ความ
ร่มรื่นน่าอยู่ สร้างแรงบันดาล
ใจ สบายกายและใจ ระบบ 
- สาธารณูปโภค การจราจร 
โรงอาหาร ร้านค้า ห้อง
พยาบาล ห้องน้ า ห้องส้วม 
- อาคารเรียน ห้องเรียน ศูนย์
การเรียนรู้ ห้องประชุม สนาม
กีฬา ที่จัดกิจกรรม ที่พักผ่อน  
- ระบบ IT, ICT เข้าถึง ใช้ได้ 
- สภานักเรียน และอ่ืนๆ
เพียงพอ สะดวกปลอดภัย  
เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ให้บริการ 
 

 



ตารางท่ี 13 (ต่อ 

 

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
 จริยธรรม การท างาน 

ร่วมกัน และสวัสดิการ   
10. มีการประกัน
คุณภาพภายใน 
ก าหนดค่ามาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในที่
สามารถปฏิบัติได้จริง 
11. มีแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับระบบ 
OBECQA และการ
ประกันคุณภาพภายใน 
12. สรรหาและแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ช่วย
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
13. สร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรอ่ืน  
14.ระดมทรัพยากร เพ่ือ
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 

ศูนย์การเรียนรู้ และ IT ให้
เพียงพอ 
11. สร้างบรรยากาศที่มี
กิจกรรมส่งเสริมและ
ให้บริการ สุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัย สุนทรียภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม และ
สวัสดิการ   
12. เพ่ือก าหนดค่า
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
13. มีแผนกลยุทธ์เป็นแผน
แม่บทระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการเป็น
แผนพัฒนารายปีในการ
พัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจนและเป็นระบบ 
14. จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศใช้ในการบริหาร
จัดการ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
และปรับปรุงเป็นระบบ 
15. เพ่ือแต่งต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม 
ดูแล ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย  
16. เพ่ือพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ชุมชน ผู้ส่งมอบ
พันธมิตร และองค์กรอ่ืน ใน
การพัฒนาสถานศึกษา  

11.ระบบสารสนเทศ  
สามารถติดต่อ สืบค้น
ข้อมูลได้ 
- การประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสาร ประสาน
ความร่วมมือ และเผยแพร่
ได้ 
- ระบบโสตทัศนูปกรณ์
เอ้ือต่อการเรียนรู้ สะดวก
ในการใช้และให้บริการ 
12. ก าหนดค่ามาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  
13.ผลการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ 
14. ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
และปรับปรุง 
15. การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล สรุปรายงาน
และเผยแพร่ 
16. ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
17. บันทึกการประชุม 
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
18. บันทึกการให้บริการ
หรือการมีส่วนร่วมของ 
ขุมชน และองค์กรอ่ืน 



กรอบแผนกลยุทธ์  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  สมรรถนะที่ ๓ 
 

ตารางท่ี 14 กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

กลยุทธ์องค์กรข้อที่ กลยุทธ์แผนงาน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ท่ี 3. 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญสามารถ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
2. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ 
3. การอบรมสั่งสอน 
ก ากับดูแลช่วยเหลือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ค้นพบ
ตัวเอง มีสมรรถนะหลัก 
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สามารถแข่งขัน สอบ
วัดผลระดับชาติ
การศึกษาต่อ และการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน  

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรมการ
สอน ICT และจัดกิจกรรม
เสริมที่เหมาะสมสร้างสรรค์ 
2. การก ากับดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การวัดผลและ
ประเมินผล  
3. การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุงผลการ
จัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินผล แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ
มาตรฐานการเรียนที่สูงขึ้น
ทั้งด้าน K A P C ลดปัญหา
การออกกลางคัน และผล
การเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
 

1. สถานศึกษามี
แผนพัฒนาครูและ
บุคลากร ส่งเข้าร่วมอบรม 
สัมมนา เป็นวิทยากร 
ผลงานวิจัย บทความ 
โครงงาน จัดการประชุม 
นิเทศ เป็นต้น 
2. แผนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญมุ่งพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ มีสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
วิเคราะห์ผู้เรียน การนิเทศ
ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ
ผู้เรียน และบันทึกการ
สอน 
3. มีกิจกรรมสร้างเสริม
พัฒนาการการเป็นนักคิด 
นักกิจกรรม สู่ความเป็น
เลิศทั้งทางวิชาการและ
คุณลักษณะ 
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน มีความสุข เห็น
คุณค่า รักการเรียนรู้ 
5. แผนการวัดผล
ประเมินผล มีเครื่องมือ
วัดผลท่ีชัดเจนมีมาตรฐาน
ครอบคลุม ยุติธรรม 
น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกกลุ่ม 



ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
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   สาระการเรียนรู้เกรดเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า  2.50  ผ่าน
เกณฑ์การวัดผลระดับชาติ 
O-NET ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์เป็นอย่าง
น้อยและผ่านทุกกิจกรรมที่
โรงเรียนก าหนดตาม
หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ความคาดหวังเพ่ือการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา พ.ศ.2565 – 2567 สู่แผนปฏิบัติการ 
  

ตารางท่ี 15  ความคาดหวังเพ่ือการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ ๑. คุณภาพผู้เรียน (Students) 

 

วัตถุประสงค์ 

Strategic Objectives 

ตัวช้ีวัด 

Measure 

สภาพปัจจุบัน 

Baseline 

เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ริเร่ิม 

Strategic 
Initiatives 

2565 2566 2567 

1. จัดหลักสูตรสถานศึกษา
ท้ังหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551หลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
และหลักสูตรท้องถ่ิน ให้
สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดศึกษาของรัฐบาลและ
ความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครองและท้องถ่ิน 

 

1. หลักสูตร
สถานศึกษา ท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถ่ิน มุ่งเน้น
วิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 

 1. หลักสูตรสถานศึกษา ท่ี
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมขนและ
ท้องถ่ิน มุ่งเน้นวิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                        
ระดับ ดี 

 

80 % 

 

 

 

 

 

90% 90% 1. บริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
มุ่งเน้นพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  

2. จัดการศึกษาเน้นผู้เรียน
ค้นพบ ความสามารถ 
ความถนัดท้ังวิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ท้ังการมีสุขภาพดี มี
สุนทรียภาพ มีสรรถนะ
หลัก ปลอดพฤติกรรมเส่ียง 
มีค่านิยมท่ีดีเคารพ
กฎหมายเป็นพลเมืองดี  
รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
สังคมไทย อาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ังด้าน
วิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ การมีสุขภาพ
ดี มีสุนทรียภาพ มี
สรรถนะหลัก ปลอด
พฤติกรรมเส่ียง มี
ค่านิยมท่ีดี เคารพ
กฎหมายเป็นพลเมือง
ดี  รู้จักการเรียนรู้อยู่
ร่วมในสังคมไทย 
อาเซียนและประชาคม
โลกได้อย่างมีความสุข
และพอเพียง 

 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท้ังด้านวิชาการ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
การมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพ 
มี     สรรถนะหลัก ปลอด
พฤติกรรมเส่ียง มีค่านิยมท่ีดี 
เคารพกฎหมายเป็นพลเมืองดี  
รู้จักการเรียนรู้อยู่ร่วมใน
สังคมไทย อาเซียนและ
ประชาคมโลกได้อย่างมี
ความสุขและพอเพียง                
ระดับ ดี 

80% 

 

90% 90% 2. จัดแผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์    

          

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 15 (ต่อ)   

 

 

วัตถุประสงค์ 

Strategic Objectives 

ตัวช้ีวัด 

Measure 

สภาพปัจจุบัน 

Baseline 

เป้าหมาย (Target) กลยุทธ์ริเร่ิม 

Strategic Initiatives 2565 2566 2567 

3. จัดบรรยากาศ
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการตาม
ความสามารถความ
สนใจ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ท้ังด้าน K A P    สู่
ความเป็นเลิศสามารถ
อยู่ร่วมและแข่งขันใน
ระดับต่างๆได้ 

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

   3. มีแผนปฏิบัติการ มี
โครงการกิจกรรมสร้าง
บรรยากาศกระตุ้นส่งเสริม
และพัฒนาการศักยภาพของ
ผู้เรียน ให้มีการพัฒนาท้ังด้าน 
K A P   สามารถอยู่ร่วมและ
แข่งขันในระดับต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ            
ระดับ ดี 

85% 

 

90% 90%  3. แผนปฏิบัติการ มีโครงการและ
กิจกรรมสร้างบรรยากาศ กระตุ้น
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท้ังด้าน K A  มีสุขภาพ
อนามัยดี มีสุนทรียภาพ มีสรรถนะ
หลัก ปลอดพฤติกรรมเส่ียง มี
ค่านิยมท่ีดี เคารพกฎหมาย เป็น
พลเมืองท่ีดี สามารถเรียนรู้อยู่ร่วม
และแข่งขันในระดับต่างๆได้อย่าง
สร้างสรรค์อย่างมีความสุข 
พอเพียง 

ในสังคมไทย อาเซียนและ
ประชาคมโลกได้ 

4. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพสูงสุด สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

5. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นนักบริการมืออาชีพ 

 

 

 

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

 

5. สร้างจิตการ
ท างานกระตุ้น 
นิเทศ ก ากับ
ติดตามแบบมือ
อาชีพ 

 

4. การเข้าร่วมการประชุม
อบรมสัมมนา การเป็น
วิทยากร ผลงานวิชาการ การ
วิจัย แผนการสอน การนิเทศ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอน และ
อ่ืนๆ                  ระดับดี 

 

 

 

 

5. ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของบุคลากรท้ังเชิง
ปริมาณและคุณภาพ                      
ระดับดี 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%  

1. แผนพัฒนาครู และบุคลากร ใน
ระบบการบริหารการจัดการ  การ
บริการ  การใช้หลักสูตร  การ
จัดการการเรียนรู้  การนิเทศ การ
วัดผลประเมินผล การเป็นผู้น าทาง
วิชาการและการเป็นต้นแบบท่ีดี 

2. มีแผนการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน  การวัดผล
ประเมินผล การศึกษา วิจัย พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอนของครู 
พัฒนาผลการเรียนให้สูงข้ึน  ลด
ปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรม
เส่ียงของผู้เรียน 

 



ตารางท่ี 15 (ต่อ)   

 

 

วัตถุประสงค์ 

Strategic Objectives 

ตัวช้ีวัด 

Measure 

สภาพปัจจุบัน 

Baseline 

เป้าหมาย  (Targets) กลยุทธ์ริเร่ิม 

Strategic Initiatives 2565 2566 2567 

 

6.  จัดการเรียนการ
สอนหลากหลายเน้น
กิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นนัก
คิดนักกิจกรรม     

7. มีการวัดผลท่ีมี
เคร่ืองมือ วิธีการท่ีมี
มาตรฐานครอบคลุม 

 

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

ข้ันต่ า 

 

6. ผลการปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมงาน 
รายงาน SAR มีข้อมูล
ผู้เรียนมา ลา ขาด 
หลบหนีเรียน ออก
กลางคัน และผลการ
เรียนผ่านเกณฑ์ 
ค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า
เป้าหมายท่ีกลุ่มสาระ
ก าหนด 

7. ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมและรับ
บริการ 

 

6. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญท้ังระบบ                
                         ระดับดี 

7.  ยกระดับมาตรฐาน
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้
สูงข้ึนท้ังด้าน K A P C ลด
ปัญหาการออกกลางคัน 
และผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ า        ระดับดี 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

85 % 

 

 

 

 

90% 

 

 

90 % 

 

 

 

 

3. มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท้ังในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาการเป็นนักคิดนัก
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
พอเหมาะ มีส่วนร่วมท้ัง
ทางวิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 16 กลยุทธ์ที่ ๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management) 
 

วัตถุประสงค์ 

Strategic Objectives 

ตัวช้ีวัด 

Measure 

สภาพปัจจุบัน 

Baseline 

เป้าหมาย  (Targets) กลยุทธ์ริเร่ิม 

Strategic Initiatives 2565 2566 2567 

1. พัฒนามาตรฐานการ
บริหารจัดการเชิงระบบ 
มีวิสัยทัศน์ เข้าใจภาระ
งาน มีภาวะผู้น า แบบ
ประชาธิปไตย บริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ หลักธรรมา 
ภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

2. การกระจายอ านาจ
ในการบริหารจัดการ 
ตามโครงสร้าง และ
ก าหนดทิศทางการ
บริหารชัดเจน 

3. .เพ่ือสร้างความ
เช่ือมั่นในการจัดการ
การศึกษาได้คุณภาพ
มาตรฐานท้ังหลักสูตร 
ผู้เรียน การจัดการเรียน
การสอน  

1. บรรยากาศ และ
วัฒนธรรมการบริหาร
จัดการ การท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 
บนพ้ืนฐานความเข้าใจ
ยอมรับนับถือ เป็น
กัลยาณมิตร และ
ยุติธรรม  

2. บรรยากาศ การ
บริหารจัดการองค์กร
แบบมีส่วนร่วมเชิง
ประชาธิปไตยแบบวิถี
ไทยและสากล 

3. โครงสร้างบริหารสู่
กลุ่มงานกระจาย
อ านาจ และ
บรรยากาศการท างาน
สภาพจริง 

4.  การรายงานการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/ 

5. ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนและผลการ
ทดสอบหรือแข่งขันใน
ระดับต่างๆ และ
คุณลักษณะพึง
ประสงค์ได้คุณภาพ
มาตรฐาน  

1. มาตรฐานการบริหารจัดการ
เชิงระบบตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดหมาย ใช้กลยุทธ์มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิด้วยระบบคุณภาพ 
หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง วิถีไทย  แบบมีส่วน
ร่วมวิถีประชาธิปไตย คุ้มค่าคุ้ม
ทุน                         ระดับดี 

2. การกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการองค์กร          

                             ระดับดี 

 

 

 

 

 

3. สร้างความเช่ือมั่นการจัดการ
การศึกษา และการให้บริการได้
คุณภาพมาตรฐาน สู่ประชาคม
อาเซียน                  ระดับดี 

 

4. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต้องปรับปรุงให้เกิด
ความน่าเช่ือถือ          ระดับดี 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนและผลการทดสอบ
หรือแข่งขันในระดับต่างๆ และ
คุณลักษณะพึงประสงค์ได้
คุณภาพมาตรฐาน      ระดับดี 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

85% 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

85 % 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

90% 

1. พัฒนาการบริหาร
จัดการเชิงระบบ โดย
ก าหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการองค์กร 
ก าหนดทิศทาง แต่งต้ัง 
มอบหมาย พรรณนา
งาน กระจายอ านาจ 

 

 2. มีโครงสร้าง ทิศทาง
และแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการของกลุ่ม
บริหารงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ แบบมีส่วน
ร่วม สร้างภาวะผู้น า 
ถ่ายโอนงานและ
ประสบการณ์  

3. ครู บุคลาการมี ID 
Plan ส าหรับการพัฒนา
ตนเองและงาน 

 

 

4. กลุ่มบริหารงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้มี
แผนพัฒนางานท้ังใน
หน้าท่ีและกิจกรรม
เสริมสร้างพัฒนาผู้เรียน
ท้ังทางวิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และประสิทธิภาพการ
ท างาน 

 



ตารางท่ี 16 (ต่อ)  

 

 

วัตถุประสงค์ 

Strategic 
Objectives 

ตัวช้ีวัด 

Measure 

สภาพปัจจุบัน 

Baseline 

เป้าหมาย  (Targets) กลยุทธ์ริเร่ิม 

Strategic Initiatives 2565 2566 2567 

4. เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ 
สาธารณูปโภค  
สภาพ 

แวดล้อม ระบบ
จราจร โรงอาหาร  
และห้องพยาบาลให้
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย  เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ 

5.  เพ่ือจัดศูนย์การ
เรียนรู้ และ IT ให้
เพียงพอเอ้ือต่อการ
เรียนรู้สะดวก และ
ปลอดภัย 

6. เพ่ือจัดสถานท่ีจัด
กิจกรรมเรียนรู้ หรือ
นันทนาการให้
เพียงพอ สะดวก
ปลอดภัย  เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ 

6. สภาพแวดล้อม
บรรยากาศ ภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียนร่ม
ร่ืนน่าอยู่ดูสบายตา
สบายใจ 

7. ระบบ
สาธารณูปโภค 

การจราจร โรง
อาหาร  ร้านค้า และ
ห้องพยาบาล
เพียงพอ สะดวก 
ปลอดภัย  เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และ
ให้บริการ 

8. ศูนย์การเรียนรู้  
IT  ระบบ
สารสนเทศ KM  
การติดต่อส่ือสาร 
ประสานความ
ร่วมมือ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เป็น
ระบบ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ สะดวกใน
การใช้และให้บริการ  

9. ความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมและ
รับบริการ 

 

 

 

 

6. บรรยากาศ ภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ขาดต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ระดับ ดี 

7.  ห้องเรียน ระบบ
สาธารณูปโภค การจราจร ไฟฟ้า 
โรงอาหาร เคร่ืองขยายเสียง
ภายใน  ห้องพยาบาลและห้องน้ า
ห้องส้วมยังต้องปรับปรุงสภาพให้
เอ้ือต่อสุขภาพอนามัยตามสภาพ
จ านวนผู้ใช้และพฤติกรรมผู้ใช้  
                             ระดับ ดี 

8. ศูนย์การเรียนรู้ และ Internet 
แบบไร้สายยังไม่สามารถบริการได้
ท่ัวถึงการเข้าถึงระบบค่อนข้างยาก 
                               ระดับ ดี 

9. จัดสถานท่ีจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
หรือนันทนาการยังต้องปรับปรุงให้
เพียงพอ สะดวกปลอดภัย  เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อยู่ร่วมและการ
ให้บริการ                  ระดับ ดี 

10. ความพึงพอใจในการมีส่วน
ร่วมและรับบริการ         ระดับ ดี 

85% 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

85 % 

 

 

 

 

85 % 

85% 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

85% 

 

90% 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

90 % 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

90 % 

5. แผนพัฒนาภูมิทัศน์ 
สาธารณูปโภค
ส่ิงแวดล้อม การจราจร 
โรงอาหาร  ห้อง
พยาบาล ประชาสัมพันธ์ 
แนะแนวสถานท่ีจัด
กิจกรรมเรียนรู้ หรือ 
นันทนาการให้เพียงพอ 
สะดวกปลอดภัย  เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้อยู่ร่วม
และการให้บริการ 

6. แผนพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ ห้องสมุด  IT ICT
การบริการเพียงพอ 
สะดวกปลอดภัย  เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

7. มีบันทึก หลักฐาน
การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ตามข้ันตอน PDCA  



ตารางท่ี 17  กลยุทธ์ที่ ๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

วัตถุประสงค์ 

Strategic Objectives 

ตัวช้ีวัด 

Measure 

สภาพปัจจุบัน 

Baseline 

เป้าหมาย  (Targets) กลยุทธ์ริเร่ิม 

Strategic Initiatives 2565 2566 2567 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ศักยภาพสูงสุด สามารถ
ปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาบุคลากรให้
เป็นนักบริการมืออาชีพ 

 

 

3.  จัดการเรียนการ
สอนหลากหลายเน้น
กิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นนัก
คิดนักกิจกรรม     

4. มีการวัดผลท่ีมี
เคร่ืองมือ วิธีการท่ีมี
มาตรฐานครอบคลุม 

 

5. ประเมินผลอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม สร้าง
เสริมพัฒนาการท้ังด้าน
วิชาการและ
คุณลักษณะ  K A P C 
ลดปัญหาการออก
กลางคัน และผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 

ข้ันต่ า 

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

 

2. สร้างจิตการ
ท างานกระตุ้น 
นิเทศ ก ากับ
ติดตามแบบมือ
อาชีพ 

 

3. ผลการ
ปฏิบัติงานแฟ้ม
สะสมงาน 
รายงาน SAR มี
ข้อมูลผู้เรียนมา 
ลา ขาด หลบหนี
เรียน ออก
กลางคัน และผล
การเรียนผ่าน
เกณฑ์ ค่าเฉล่ีย
ไม่น้อยกว่า
เป้าหมายท่ีกลุ่ม
สาระก าหนด 

4. ความพึง
พอใจในการมี
ส่วนร่วมและรับ
บริการ 

1. การเข้าร่วมการประชุมอบรม
สัมมนา การเป็นวิทยากร ผลงาน
วิชาการ การวิจัย แผนการสอน 
การนิเทศ ผลสัมฤทธ์ิทางการสอน 
และอ่ืนๆ                  ระดับดี 

2. ประสิทธิภาพการให้บริการของ
บุคลากรท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ                      ระดับดี 

3. จัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญท้ังระบบ              ระดับดี 

 

4.  ยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียนให้สูงข้ึนท้ังด้าน K A P 
C ลดปัญหาการออกกลางคัน และ
ผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า        
ระดับดี 

 

85% 

 

 

 

 

85% 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

85% 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

85% 

 

 

85 % 

 

 

85 % 

 

 

 

 

1. แผนพัฒนาครู และ
บุคลากร ในระบบการ
บริหารการจัดการ  การ
บริการ  การใช้หลักสูตร  
การจัดการการเรียนรู้  
การนิเทศ การวัดผล
ประเมินผล การเป็นผู้น า
ทางวิชาการและการเป็น
ต้นแบบท่ีดี 

2. มีแผนการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอน  การวัดผล
ประเมินผล การศึกษา 
วิจัย พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอนของครู 
พัฒนาผลการเรียนให้
สูงข้ึน  ลดปัญหา
ทางการเรียนและ
พฤติกรรมเส่ียงของ
ผู้เรียน 

3. มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท้ังในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาการเป็นนักคิดนัก
กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
พอเหมาะ มีส่วนร่วมท้ัง
ทางวิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  

 

 

 



แนวทางจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

กลยุทธ์การพัฒนาสู่แผนปฏิบัติการ 

     กลยุทธ์ท่ี ๑  คุณภาพผู้เรียน (Students) 

    แผนงานท่ี ๑ แผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ตัวชี้วัดที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) ความสามารถทางการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ 
ระดับชั้น 

2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการวัดผลระดับชาติ 

6)  ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการท างาน 

 ตัวชี้วัดที่ 2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย                    และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

      2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

        3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

      4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 

 โครงการท่ี ๑  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข 

           โครงการท่ี ๒  พัฒนาการเป็นนักเรียนดี มีวินัย  

     กลยุทธ์ท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ (Administration & Management) 

    แผนงานท่ี ๒  แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ 

          มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 

            ตัวชี้วัดที่ 1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

            ตัวชี้วัดที่ 2.  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 



                  2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

                  3) การวางแผนการบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

                  4) การวางแผนและจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

            ตัวชี้วัดที่ 3. การมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมกันรับผิดรับชอบต่อการจัด 

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

            ตัวชี้วัดที่ 4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  

    โครงการท่ี ๓  การบริหาร และการจัดการตามนโยบายปฏิรูป การกระจายอ านาจ SBM 

    โครงการท่ี ๔  การบริหารจัดการหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

          โครงการท่ี ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน วิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   โครงการท่ี ๖  โรงเรียนน่าอยู่ ปลอดภัย เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  

          โครงการท่ี ๗ การมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรอ่ืน 

    กลยุทธ์ท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       แผนงานท่ี ๓  แผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ตัวชี้วัดที่ 1.  การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

               ตัวชี้วัดที่ 2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

     ตัวชี้วัดที่ 3.  การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และมี 

                    ประสิทธิภาพ 

        โครงการท่ี ๘  จัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   



ส่วนที่ 4 

รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 
 

งบประมาณ (Budget) เป็นปัจจัยพ้ืนฐานหนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินการจัดการศึกษาทั้งระบบ กระบวนการจูงใจเพ่ือ
การระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในระบบเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง การวิเคราะห์องค์กร 
(Analysis Organization) ต้องอาศัยข้อมูลรอบด้านเพ่ือประกอบการพิจารณา (Consider) ตัดสินใจ (Decided) สังเคราะห์ 
(Synthesis) และบูรณาการ (Integration) เป็นประเด็นและสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง การบริหารจัดการองค์กร
จึงต้องเป็นไปแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กรทุกระดับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นความท้าทายของความส า เร็จที่แท้จริง
และยั่งยืน หลักธรรมาภิบาล และตามทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม “โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีวิถีไทย ใฝ่เรียนรู้ด้วยนวัตกรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะสู่ศตวรรษที่ 21” เป็น
กรอบการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นคนเก่ง คนดี อยู่อย่างมีความสุขตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะ
พลเมืองดีของไทยและพลโลก 

ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ให้กับโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ดังนี้  
                      1. ค่าจัดการเรียนการสอน   
                      2. ค่าหนังสือเรียน 

                      3. ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน   
                      4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   
                      5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (วิชาการ, คุณธรรม, กิจกรรม, ลส.  นน.  ยว.  รด.) ทัศนศึกษา  และ  
ICT   

           ขั้นตอนการบริหารจัดการงบประมาณ 
            1. การจัดสรรงบค่าการเรียนการสอน (รายหัว มัธยมศึกษาตอนต้น รายละ 3,500 บาท/ ปีงบประมาณ , รายหัว 
มัธยมศึกษาตอนปลาย รายละ 3,800 บาท/ ปีงบประมาณ) 
               1.1 น างบค่าจัดการเรียนการสอน มาจัดสรรเป็นงบรายจ่ายแน่นอน ได้แก่ งบค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างครู  ค่าจ้าง
นักพัฒนา  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์  ค่าโรเนียว  ค่าวัสดุทางการศึกษา และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
               1.2 งบที่เหลือจากหักงบรายจ่ายแน่นอน น ามาจัดสรร (คิดเป็น 100% แล้วแบ่ง ดังนี้ 
                        1.2.1  งบส ารองจ่าย 10%  
                     1.2.2 งบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  90%  
                          1.2.2.1 น างบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 90% มาจัดสรรให้กับ 4 กลุ่มบริหารงาน  8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยยึดกรอบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความส าคัญจ าเป็น กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะของ
โครงการ กิจกรรม ความเร่งด่วน ความสมเหตุสมผล ความพอเพียง คุ้มค่าต้นทุนผลิต ธรรมาภิบาล  การพัฒนาภาพรวมทั้ง
ระบบองค์กร ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ต้นสังกัด  

 



กลยุทธ์ จุดเน้นสถานศึกษา เป็นต้น 
             2. เงินรายได้สถานศึกษาจากส่วนอ่ืน เช่น 
                 2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ,  AP และ MEP เก็บจากผู้ปกครองตามมติคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สพฐ. 
                 2.2 งบระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองตามวัตถุประสงค์ 
                 2.3 งบรายได้จากร้านค้าในโรงเรียน 
                 2.4 งบรายได้จากผู้มีจิตศรัทธา 
                 2.5 รายได้จากผ้าป่าการศึกษา 
                 2.6 รายได้จากการบริการ หรือใช้เช่าอาคารสถานที่ 
                 2.7 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าทางการศึกษา 
                 2.8 รายได้จากการร่วมกิจกรรมภายนอก 
                 2.9 รายได้อ่ืนๆ 
              การพัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาที่มีตัวแปรมาก การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ทุกเวลา สถานศึกษาจึงต้อง
เตรียมพร้อมในการแก้ไข ปรับกลยุทธ์ให้เกิดสภาพคล่องในระบบ เป็นการแสดงถึงศักยภาพขององค์กรโดยภาพรวม 
              โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ บทบาท วิธีการ  และผู้รับผิดชอบการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณประจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวนเงินทั้งสิ้น 40,799,187 
บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 



                     รายละเอียดงบประมาณโรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริหารจัดการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            ตารางท่ี 18 งบค่าจัดการเรียนการสอนอุดหนุนรายหัว  

                           (จ านวนนักเรียนตามข้อมูล DMC ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ( ประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
งบรายหัว ม.ต้นคนละ 3,500 / ม.ปลายคนละ 3,800 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชาย หญิง จ านวนนักเรียนXรายหัว จ านวนเงิน จ านวนนักเรียนXรายหัว จ านวนเงิน 

ม. 1 260 387 647 647x3,500 2,264,500 647x880 569,360 

ม. 2 278 367 645 645x3,500 2,257,500 645x880 567,600 

ม. 3 242 381 623 623x3,500 2,180,500 623x880 548,240 

รวม ม.ต้น 780 1,135 1,915 1,915x3,500 6,702,500 1,915x880 1,685,200 

ม. 4 200 332 532 532x3,800 2,021,600 532x950 505,400 

ม. 5 180 338 518 518x3,800 1,968,400 518x950 492,100 

ม. 6 165 323 488 488x3,800 1,854,400 488x950 463,600 

รวม ม.ปลาย 545 993 1,538 1,538x3,800 5,844,400 1,538x950 1,461,100 

รวมนักเรียน 1,325 2,128 3,453 รวมยอด ม.ต้น-ม.ปลาย = 12,546,900 บาท รวมยอด ม.ต้น-ม.ปลาย = 3,146,300 บาท 

รวม 3,453 
ม.ต้น    1,915 X 3,500 =  6,702,500 

ม.ปลาย 1,538 X3,800  =  5,844,400 

ม.ต้น 1,915x880 

=  1,685,200 

ม.ปลาย 1,538x950  

= 1,461,100 

รวมงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน  12,546,900  บาท  รวมงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,146,300 บาท 

รวมท้ัง 2 งบเป็นเงินท้ังส้ิน 12,546,900 + 3,146,300  = 15,693,200 บาท 

  ข้อมูล :  งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานงานวิชาการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ านวนนักเรียน (DMC : Data Management Center) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564 
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ตารางท่ี 19  งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

                  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ม.ต้น  เป็นเงิน ม.ปลาย   เป็นเงิน รวม 
1. ค่าหนังสือเรียน ม.1= 647x808  = 522,776 ม.4 532x1,384 = 736,288  
 ม.2= 645x921  = 594,045 ม.5 518x1,326 = 686,868  
 ม.3= 623 x996 = 620,508 ม.6 488x1,164 = 568,032  
 รวม       1 ,737,329 รวม         1 ,991,188 3,728,517 

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ม.1 647X420 = 271,740 ม.4 532x460 = 244,720  
 ม.2 645X420 = 270,900 ม.5 518x460 = 238,280  
 ม.3 623X420 = 261,660 ม.6 488x460 = 224,480  
 รวม   1 ,915X420 = 804,300 รวม  = 1,538X460  = 707,480 1,511,780 

3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.1 = 647X450 = 291,150 ม.4  532x500 = 266,000  
 ม.2 = 645X450 = 290,250 ม.5  518x500 = 259,000  
 ม.3 = 623X450 = 280,350 ม.6  488x500= 244,000  
 รวม   1 ,915X450 = 861,750 รวม 1,538x500 = 769,000 1,630,750 

รวม 3,403,379 3,467,668 6,871,047 
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ตารางท่ี 20 งบสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม Gifted    

                (เก็บตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายหัว/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  นักเรียนทั้งสิ้น  = 180  คน (มากน้อยลดลงตามส่วน) 

 

เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ  GIFTED 
 

รวมเงิน 
 

หัก 20% 
 

งบจัดสรรพัฒนาการเรียน 80% 
1. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   

    ม.1/17   = 30 x 15,000     
450,000 90,000 360,000 

  2. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
           ม. 2/17    = 30 x 15,000                                      

450,000 90,000 360,000 

  3. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
           ม. 3/17    = 30 x 15,000  

450,000 90,000 360,000 

     รวม  งบ GIFTED  ม.ต้น    90 X 15,000 1,350,000 270,000 1,080,000 
  4. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
           ม. 4/14    = 30 x 17,000  

510,000 102,000 408,000 

  5. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
           ม. 5/14    = 30 x 17,000 

510,000 102,000 408,000 

  6. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
          ม. 6/14    = 30 x 17,000 

510,000 102,000 408,000 

      รวม งบ GIFTED  ม.ปลาย  90 X 17,000 1,530,000 306,000 1,224,000 
            รวม ท้ังสิ้น      180 2,880,000 576,000 2,304,000 
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ตารางท่ี 21 งบสนับสนุนการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ   AP  (คนละ 10,000  บาท/ปี)   

              (เก็บตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายหัว/ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  นักเรียนทั้งสิ้น  115 + 114  =  229  คน (มากน้อยลดลงตามส่วน) 

 

เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ  AP 
 

รวมเงิน 
 

หัก 20% 
 

งบจัดสรรพัฒนาการเรียน 80% 
1. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   

      ม.1/16    = 36 x 10,000     
360,000 72,000 288,000 

2. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
      ม.2/16    = 40 x 10,000     

400,000 80,000 320,000 

3. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน  
       ม.3/16    = 39 x 10,000     

390,000 78,000 312,000 

        รวม  งบ AP  ม.ต้น   115 X 10,000   1,150,000 230,000 920,000 
  4. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
              ม. 4/13     = 36 x 10,000  

360,000 72,000 288,000 

  5. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
             ม. 5/13     = 39 x 10,000 

390,000 78,000 312,000 

  6. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนช้ัน   
             ม. 6/13      = 39 x 10,000 

390,000 78,000 312,000 

       รวม งบ AP   ม.ปลาย  114 X 10,000  1,140,000 228,000 912,000 
       รวม ท้ังสิ้น      229 X 10,000 2,290,000 458,000 1,832,000 
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ตารางท่ี 22 เงินสนับสนุนห้องเรียนพิเศษ MEP  (ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ม.ต้นคนละ 30,000 ม.ปลายคนละ 35,000 บาท/ปี  
                                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักเรียนทั้งสิ้น 179 + 77 = 256 คน (มากน้อยลดลงตามส่วน) 

 

รายการ รวมเงิน 
หักงบกลาง 

20 % 
งบพัฒนาการเรียน 
การสอน  80% 

1. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.1/14          = 30 × 30,000   =   900,000     บาท 900,000          
2. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.1/15          = 28 × 30,000   =   840,000     บาท 840,000          
3 งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.2/14           = 30 × 30,000   =   900,000     บาท 900,000        
4. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.2/15          = 30× 30,000    =   900,000     บาท 900,000        
5. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.3/14          = 31 × 30,000   =   930,000     บาท 930,000          
6. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.3/15          = 30 × 30,000   =   900,000     บาท 900,000   
       รวม ม. ต้น                                    = 179 × 30,000  =    5,370,000    บาท 5,370,000         1,074,000 4,296,000 
7. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.4/12        = 30 × 35,000   =   1,050,000    บาท 1,050,000   
8. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.5/12        = 30 × 35,000   =   1,050,000    บาท 1,050,000   
9. งบสนับสนุนการศึกษานักเรียนชั้น ม.6/12        = 17 × 35,000   =  595,000       บาท 595,000        
       รวม ม. ปลาย                                 = 77 × 35,000  =    2,695,000      บาท 2,695,000       539,000 2,156,000 
       รวมท้ังส้ิน                            256         คน       =        8,065,000       บาท     8,065,000        1,613,000 6,452,000 
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       ตารางท่ี 23 งบสมทบค่าเรียนภาษาต่างประเทศ ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลห้องน้ าห้องส้วม ค่าเช่าสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า และอ่ืน ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

รายการ จ านวนนักเรียน X จ านวนเงิน รวมท้ังส้ิน 
1. งบสมทบค่าไฟฟ้าจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED, AP คนละ 1,200 บาท/ปี  ( MEP ไม่เก็บ)                                          409 X 1,200 = 490,800 490,800 
2. งบสมทบดูแลห้องน้ าห้องส้วม คนละ 200 บาท/ปี  3,453 X 200 = 690,600 690,600 
3. ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษสื่อสาร คนละ 1,000 บาท/ปีการศึกษา  ( MEP ไม่เก็บ)                                                      3,197 X 1,000 = 3,197,000 3,197,000 
                                                                               รวม  รายการที่ 1,2,3 4,378,400 4,378,400 
4. ค่าเช่าสถานที่จ าหน่ายสินค้า ร้านละ           บาท  - - 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ         คนละ  180  บาท 3,453 x 180  = 621,540 621,540 
6. ระดมทรัพย์ - - 
   
                                                      รวมทั้งสิ้น 4,999,940 4,999,940 
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  ตารางท่ี  24 การบริหารการจัดการงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

รายการที่ รายรับ จ านวนเงิน รายการที่ รายจ่าย จ านวนเงิน 
1 ค่าจัดการเรียนการสอน  12,546,900  1.1 รายจ่ายแน่นอน  
       1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างและพนักงานต่าง ๆ  1,500,000 
       1.1.2 ค่าสาธารณูปโภค  2,590,000 
       1.1.3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ซ่อมบ ารุงรถยนต์       402,680 
       1.1.4 ค่าวัสดุและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์งานโรเนียว 450,000 
    รวม รายการ  1 4,942,680 
   1.2 งบเหลือหักรายจ่ายแน่นอน  
       1.2.1 งบส ารองจ่าย   10 % 760,422 
       1.2.2 งบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 6,843,798 
    รวม ทั้งส้ิน 12,546,900 

2 ค่าหนังสือเรียน 3,728,517 2 ค่าหนังสือเรียน /ปี  3,728,517 
3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,511,780 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปี 1,511,780 
4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,630,750 4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ปี 1,630,750 
5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,146,300 5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ภาค/ปี 3,146,300 
          รวม รายการ 2-5 10,017,347  รวม รายการ 2-5 10,017,347 

6 เงินสนับสนุนห้องเรียน  GIFTED  2,880,000 6 ค่ากิจกรรมห้องเรียน   GIFTED   2,880,000 
7 เงินสนับสนุนห้องเรียน  AP 2,290,000 7 ค่ากิจกรรมห้องเรียน    AP 2,290,000 
8 เงินสนับสนุนห้องเรียน   MEP 8,065,000 8 เงินสนับสนุนห้องเรียน   MEP 8,065,000 

รวม 6-8 13,235,000 รวม  6-8 13,235,000 

          75 



ตารางท่ี  25  การบริหารการจัดการงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

รายการที่ รายรับ จ านวนเงิน รายการที่ รายจ่าย จ านวนเงิน 
1 ค่าจัดการเรียนการสอน  12,546,900    1.1 รายจ่ายแน่นอน 4,942,680 
     1.2 งบส ารองจ่าย   10 %  760,422 
     1.3 งบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 6,843,798 
    รวม ทั้งส้ิน 12,546,900 

2 งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา          6,871,047 2 งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา          6,871,047 
3 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,146,300 3 งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,146,300 
4 เงินสนับสนุนห้องเรียน  GIFTED  2,880,000    4 เงินสนับสนุนห้องเรียน  GIFTED  2,880,000    
5 เงินสนับสนุนห้องเรียน  AP 2,290,000 5 เงินสนับสนุนห้องเรียน  AP 2,290,000 
6 เงินสนับสนุนห้องเรียน  MEP 8,065,000 6 เงินสนับสนุนห้องเรียน  MEP 8,065,000 
7 ค่าดูแลห้องน้ า 690,600 7 ค่าดูแลห้องน้ า 690,600 
8 ค่าไฟฟ้าจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED, AP 490,800 8 ค่าไฟฟ้าจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED, AP 490,800 
9 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ Science 3,197,000 9 ค่าจ้างครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ Science 3,197,000 
10 ค่าประกันอุบัติเหตุ         คนละ  180  บาท 621,540 10 ค่าประกันอุบัติเหตุ         คนละ  180  บาท 621,540 
11 ค่าเช่าสถานที่จ าหนา่ยสนิค้า - 11 ค่าเช่าสถานที่จ าหนา่ยสนิค้า - 

รวมรายรับทั้งส้ิน  40,799,187 รวมรายจ่ายทั้งส้ิน  40,799,187 
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ตารางท่ี ๒6   แสดงการจัดสรรงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   
                  งบจัดสรร  6,843,798 บาท   (นักเรียน 3,453 คน)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ งบจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ปี 2562   ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  
1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 128,310 128,310 128,310 128,310 
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 600,000 600,000 600,000 600,000 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 379,300 379,300 379,300 379,300 
4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 750,000 ๕๕๐,๐๐๐+

๒๐๐,๐๐๐ 
๕๕๐,๐๐๐+
๒๐๐,๐๐๐ 

๕๕๐,๐๐๐+
๒๐๐,๐๐๐ 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 425,420 439,600 439,600 439,600 
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 258,820 268,400 268,400 268,400 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 150,420 164,200 164,200 164,200 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 214,920 258,000 258,000 258,000 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 195,670 205,400 205,400 205,400 
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 175,420 169,730 169,730 169,730 
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 213,120 218,800 218,800 218,800 
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 130,420 97,600 97,600 97,600 
13. กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 134,920 134,000 134,000 134,000 + 

33,400 
                      รวม 3,846,740 

14.     งบกกลาง 2,600,000 2,687,638 3,259,598 2,997,058 
                  งบพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  6,356,740 6,500,978 7,072,938 6,843,798 
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ตารางท่ี 27  การจัดสรรงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (รายหัวตามกิจกรรม)  880 / 950) 

       นักเรียน  ม.ต้น (1,915 X 880 =1,685,200) + ม.ปลาย (1,538 คน X 950 = 1,461,100) (รวมนักเรียนทั้งสิ้น 3,453 คน) เป็นเงิน 3,146,300 บาท   

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/รายหัว/ปี ม.ต้น 880 (1,915 คน) ม.ปลาย 950  (1,538 คน) จ านวนเงิน 
3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดสรร ดังน้ี 1,685,200 1,461,100 3,146,300 
   3.1  กิจกรรมวิชาการ  (หัวละ 80 บาท)    
         3.1.1 ค่ายวิชาการ หัวละ 80 บาท (ม.1 ค่าย GSP กลุ่มคณิตศาสตร์) ม.1 (647X80=51,760)  51,760 
                (ม.2,4,5) ค่ายวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนสนใจ 

ม.2 (645X80=51,600) 
ม.4,5 

(1,050X80=84,000) 
135,600 

         3.1.2 ONET หัวละ 80 บาท  (ม.3,6) 
               

ม.3,6 (623+488=1,111)x80 = 88,880 
188,880 

  ได้งบจากกิจกรรมคุณธรรม รายการที่ 3.2.1= 100,000 บาท  
         3.1.3 สุขภาพ  3,453X100 =345,300  จัดสรร ดังนี้    
                3.1.3.1 กีฬาสี ค่าด าเนินการ หัวละ 10 บาท  (3,453x10)      1,915x10=19,150 1,538X10 =15,380 34,530 
                3.1.3.2 คณะสี หัวละ 90 บาท (นักเรียน 3,453x90) 1,915X90 = 172,350 1,538X90 =138,420 310,770 
   3.2. กิจกรรมคุณธรรม/ลส./นน./ยว./รด.    
         3.2.1 ค่ายคุณธรรม (นักเรียน 3,453X90 = 310,770 บาท)  ให้ ONET(รายการท่ี 3.1.2  = 100,000 บาท)  เหลือ 210,770 210,770 
         3.2.2 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/รด. (นักเรียน 3,453x50) 1,915X 50 = 95,750 1,538 x 50 =76,900  172,650 
         3.2.3 สบทบค่าเข้าค่ายพักแรมค้างคืน (นักเรียน 3,453x10) 3,453x10 = 34,530 34,530 
   3.3. ทัศนศึกษา  (นักเรียน  3,453x270) 1,915X 270 =517,050 1,538 X 270 = 415,260 932,310 
   3.4 การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (นักเรียน 
3,453) 
        (ม.ต้น 1,915x 280 บาท   ม.ปลาย 1,538X350 บาท) 1,915X280 = 536,200 1,538 X 350 = 538,300 

 
1,074,500 

รวม 1,915x880 = 1,685,200 1,538X950 =1,461,100 3,146,300 
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  ตารางท่ี ๒8  แสดงการจัดสรรค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบเรียนฟรี 15 ปี) แยกตามกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  งบประมาณ 3,146,300 บาท (นักเรียน 3,453 คน)    
                    คิดตามรายหัว ม.ต้น 1,915X880  = 1,685,200 + ม.ปลาย 1,538X950= 1,461,100 รวมทั้งสิ้น  3,146,300 บาท 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ วิชาการ/
GSP 

ค่ายวิชาการ 
ม.2,4,5 

ONET 
ม.3,6 

กีฬาสี คณะสี คุณธรรม ลส,นน,รด,ยว สมทบค่าเข้า
ค่ายฯ 

ทัศนศึกษา ICT 
ม.ต้น nx280     

ม.ปลาย 
nx350 

หัวละ 80 หัวละ 80  หัวละ 10 หัวละ 90 หัวละ 90 หัวละ 50 หัวละ 10 หัวละ 270 

1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ           
2. กลุ่มบริหารงานวิชาการ   89,040+ 

100,000 
       

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล      310,770--
100,000 

    

4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป           
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา/พลศึกษา nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  

11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ nx80 nx80  nx10 nx90    nX270  
13. กลุ่มพัฒนาผู้เรียน nx80 nx80  nx10 nx90      nx50 nx10 nX270  

รวม 51,760 135,600 188,880 34,530 310,770 210,770 172,530 34,570 932,310 1,074,500 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



๑๘๙ 

 

ส่วนที่ 6 
ปัจจัยและเงื่อนไขแห่งความส าเร็จ 

 
 

 
 

     ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

 1.  ปัจจัยด้านนโยบายและการเปลี่ยนแปลง 
2.  ปัจจัยด้านระบบการบริหารและการจัดการ  

 3.  ปัจจัยด้านครูและบุคลากร 
          4.  ปัจจัยด้านทรัพยากร  
          5.  ปัจจัยด้านกลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
          6.  ปัจจัยด้านผู้เรียน 

7.  ปัจจัยด้านผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ   
 

     เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
 

 

            1. การบริหารจัดการองค์กร (Administration & Management) 
  

     เป็นกระบวนของภาวะผู้น าในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  บูรณา
การร่วมกับหลักการอ่ืนสร้างสภาพคล่อง สร้างความได้เปรียบ ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงระบบทั้งระบบลด
และขจัดความเสี่ยง ความท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กรสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล การประกันคุณภาพ และ OBECQA  

 

1.1 หลักธรรมมาภิบาล 
 

              1) หลักนิติธรรม 
               2) หลักคุณธรรม  
               3) หลักความโปร่งใส  
               4) หลักความมีส่วนร่วม  

                5) หลักความรับผิดชอบ  
                          6) หลักความคุ้มค่า  
 

1.2 หลักศาสตร์พระราชา 
    เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา 

 

                  1.๓ วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA วงจรเดม่ิง (Deming Cycle) 
 

                           1)  Plan 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1


๑๙๐ 

 

                           2)  Do 
                           3)  Check 
                           4)  Action            
 

           2. ใช้กลยุทธ์ (strategy) เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร 
 

                 กลยุทธ์ขับเคลื่อนพัฒนา 2 แผนพัฒนาสมรรถนะหลัก 
                         1)   แผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
                         2)   แผนพัฒนาระบบและการบริหารการจัดการ 
 

           3. การประเมินคุณภาพ ( Assessment ) ประเมินประสิทธิภาพการท างานตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 

           4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Report) เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ SAR เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ น าเสนอรายงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาได้ 
 



 
 

                                                                                                 ๑๘๙ 
                                                                                                 
 

 

ส่วนที่ 7 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

           การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงาน โครงการไป
ด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จ ซ่ึงต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลาย ๆ อย่างทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน 
นอกจากนี้การน าแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการ มอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ (empowerment) การประสานงาน (co-ordinate) การอ านวยการ (direction) การควบคุม
งาน (controlling) 
           ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วยการน าแผน ไป
ปฏิบัติ ต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม รอบคอบและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือจะให้ งาน
นั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้จึงก าหนดหลักการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
           โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ของโรงเรียน เพ่ือการขับเคลื่อนเชื่อมโยงและบูรณาการ นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ตลอดจนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2565 - 2567 
และได้ร่วมกัน ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตลอดจนนโยบายลงสู่โครงการและ
ผลงานที่ต้องการให้เกิด  ร่วมวิเคราะห์ SWOT การศึกษาภาพรวมของโรงเรียน ก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และทิศทางการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ศักยภาพใน
การร่วมกันจัดการศึกษา ในภาพรวมของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดยก าหนดภารกิจทางการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจน 
       เ พ่ือ ให้ กา ร ขั บ เคลื่ อนแผน กลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2565-2567 เป็นไปสู่การ
ปฏิบัติ จ าเป็นต้องมีแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือครอบคลุมการด าเนินงานจึงได้ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
           การแปลงแผนกลยุทธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2565-2567 สู่การปฏิบัติ มีแนวทางและ
กระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
                1. สร้างระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยกระจายอ านาจให้กลุ่มงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน  
การก าหนด กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ตา มแผน พัฒนา คุณภา พกา ร ศึกษา ของโ ร ง เรี ยน  
ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติอย่ า ง เป็ น รู ป ธร รม โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
หลัก ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการก าหนดความรับผิดขอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลักอย่าง 
ชัดเจน 
               2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์โรงเรียน กับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และ 
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ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
                3. กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ต้องให้ความส าคัญ และใช้แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารของหน่วยงานสถานศึกษา 
                4. การด าเนินการขี้แจง ปร ะชา สั ม พัน ธ์ ส ร้ า ง ควา มรู้  ความเข้าใจในสาระส าคัญของ   
แผนกลยุทธ์ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างซัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลงานเป็นรูปธรรม 
                5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้วย 
เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัล เม่ือสามารถ
ด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 
                6. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลางและจังหวัดสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร 
อย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ 
 
         แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ โรงเรียน
ยโสธรพิทยาคม พ.ศ.2565-2567  มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                1. แหล่งงบประมาณ 
                     1.1 งบประมาณจากส่วนราชการต้นสังกัดของหน่วยงานทางการศึกษา 
                     1.2 งบประมาณตามแผนพัฒนาของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
                2. แนวทางการประสานระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
                     2.1 จัดท าข้อมูลเพ่ือการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอ่ืน 
รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพ่ืออ านวยความสะดวก'ในการติดต่อ ประสานงาน
การขอความร่วมมือสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษา 

2.2 กา รประสา นควา มร่ วมมือ  หรื อจั ดท า ข้ อตกลงควา มร่ วมมือ (MOU) กับ 
หน่วยงานที่มีภารกิจเก่ียวข้อง หรือทุกภาคส่วนที่มีแนวทางให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษา 
             2.3 กา รแ ต่ง ต้ั งหั วหน้ า หน่ วย งา นหรื อ  ผู้ แทนจ า กหน่ วย งา นที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง  ร่วม
เป็นคณะกรรมการ คณะท างานในการบริหารจัดการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตาม ประเมินผล
และร่วมรับผิดชอบผลงาน” 
                   2.4 ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
               3. แนวทางการจัดต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการศึกษาของโรงเรียน โดยการมีผู้แทน 
ของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึง
บทบาทคณะกรรมการจะท าหน้าที่ด้านการออกแบบ การติดตามประเมินผล การสร้างเครื่องมือประเมินผล 
และการสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและหน่วยงานผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
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            การติดตามประเมินผลการน าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปีการศึกษา 2565-
2567  ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางการด าเนินงาน และกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
              1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าการประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ 
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียน 
              2. พัฒนาและสร้างความเข้าใจคณะกรรมการติดตามประเมินผลด้านความรู้ พ้ืนฐานการ ติดตาม 
ปร ะเ มินผลรู ปแบบและเทคนิ ค  การจัดหาเทคโนโลยีสนับสนุนการติดตามและประเมินผล รวมถึงการ
ออกแบบ การติดตามประเมินผลการสร้างเครื่องมือระดับโรงเรียน และการเขียนรายงานการติดตาม และ
ประเมินผล 
              3. รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัด และภาคส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้องรวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผล ผลกระทบการพัฒนา
การศึกษา ในภาพรวม 
              4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
สารสนเทศ เพ่ือการทบทวนปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ 
เป็นปัจจุบัน 
              5. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของหน่วยงาน โดยสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสีย
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน 
              6. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลการศึกษาระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด และ
หน่วยงานด้านสังคมในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้
สะดวก เ พ่ือ ให้ ทุ กฝ่ า ย มีข้ อ มูลที่ ถู ก ต้อง  ครบถ้ วน  เป็ นปั จ จุ บั น  เ อ้ื อปร ะโยชน์ ต่อกา ร
วา งแผน  และการติดตาม ประเมินผล ในระดับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้มีความสัมพันธ์สอดคล้อง และเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                 ๑๙๒ 
                                                                                                 
 

 

               แผนผังยุทธศาสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยาคม (Strategy Mapping) 
        

        แผนภาพท่ี 7  แสดงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยึดโรงเรียนเป็นฐาน 

                            บริหารจัดการแบบกระจายอ านาจแบบมีส่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียน 

ทรัพยำกรกำรบริหำร
และจัดกำร 

 

การบริหารและการจัดการ 

ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ระบบคุณภำพ ธรรมำภิบำล เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ภำคีเครือข่ำย 

 

โรงเรียนน่ำอยู่ น่ำเรียนรู ้

ห้องเรียนคุณภำพ 

มีทักษะตำมสมรรถนะ
หลักและจิตสำธำรณะ 

องค์กรภำยนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป็นพลเมือง 

พลโลกที่ดี 

เน้นประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

ควำมเป็นเลิศวิชำกำรและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังกำยและ
ใจ 

คุณภำพมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

และโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติกำร 
โรงเรียนเป็น
ฐำน 

 

กระจำย
อ ำนำจ 
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                 แนวทางด าเนินการตามแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ  
 
   แผนภาพท่ี 8  แสดงแนวทางด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
                 แผนปฏิบัติการด้วยระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) (TQM) 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

โครงร่ำงองค์กร 

สภำพแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ 

และควำมท้ำทำย 

 

2 

 การวางแผน 

กลยุทธ์ 

๑ 

การน าองค์กร 

 

5 

การมุ่งเน้น 

บุคลากร 7 

ผลลัพธ ์

 

3 

การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๖ 

การจัดการ / 

กระบวนการ 

๔ 

การวัด วิเคราะห์  
และการจัดการ

ความรู้ 
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 ภาคผนวก



 
 

                                                                                                 ๑๘๙ 
                                                                                                 
 

 

 

  ค ำสั่งโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 

                                                         ที่    ๑๗๙ / ๒๕๖๔ 

 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  

            

 ด้วยโรงเรียนยโสธรพิทยำคม จังหวัดยโสธร ซ่ึงเป็นโรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
“World-class Standard School” ได้ก ำหนดกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ  ๒๕๖๕  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจนเป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร  สอดคล้องกับ
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล และแนวพระรำชด ำริหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมำภิบำลและ
หลักกำรบริหำรงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พุทธศักรำช ๒๕๔๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมำตรำ  ๒๗ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งต้ัง
บุคคลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

  ๑.นำยชัชพล  รวมธรรม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน               ประธำนกรรมกำร 

  ๒.นำยสัญญำ  สระสงครำม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          รองประธำนกรรมกำร 

๓.นำงนิพำภรณ์    กัลปดี   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                กรรมกำร 

  ๔.นำงพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน              กรรมกำร 

๕.นำยรองรัตน์  แก้วบุปผำ  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าท่ี  บริหำรจัดกำร ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม และอ ำนวยกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมกรอบระเบียบของทำงรำชกำร 

๒. คณะกรรมการตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณ  ประกอบด้วย 

           ๑.นำยชัชพล  รวมธรรม     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                ประธำนกรรมกำร 

                      ๒.นำยสัญญำ  สระสงครำม      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      รองประธำนกรรมกำร 

        ๓.นำงนิพำภรณ์    กัลปดี      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             กรรมกำร 

                      ๔.นำงพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน              กรรมกำร 



 
 

                                                                                                 ๑๙๐ 
                                                                                                 
 

 

                      ๕.นำยพิสิษฐ์  วัฒนำไชย       ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 

                      ๖.นำยสุบัน  พรหมจำรีย์                ครูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

                      ๗.ว่ำที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว           ครูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 

                      ๘.ว่ำที่ร้อยตรีจักรพงษ์  สุรศิลป์        ครูช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 

                      ๙.นำยสุขนิรันดร์   พันสำย             ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 

                      ๑๐.นำยอ ำนวย  เวชกำมำ      ครูช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 

                      ๑๑.นำงวนิสำ  อุตรำ                    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 

                      ๑๒.นำงลักขณำ  พรมสุวรรณ          ครูช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 

           ๑๓. นำยไพฑูรย์  เหรียญทอง          ครูช ำนำญกำรพิเศษ                           กรรมกำร 

๑๔. นำยรองรัตน์  แก้วบุปผำ          รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                     ๑๕. นำงแก่นจันทร์  ทอนศรี          ครูช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 มีหน้าท่ี  ตรวจสอบและพิจำรณำจัดสรรงบประมำณตำมโครงกำร กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนและ
กลุ่มสำระกำเรียนรู้ ตำมควำมส ำคัญ จ ำเป็น สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และปณิธำนสถำนศึกษำ ค ำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำต้นทุนผลผลิต 
 ๓. คณะกรรมการงานแผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
           ๑.นำยรองรัตน์  แก้วบุปผำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                ประธำนกรรมกำร    

๒.นำงแก่นจันทร์  ทอนศรี    ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๓.นำงสุรีมำศ   สุขทำษ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔.นำยมงคล  พันธ์เพชร              ครู            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าท่ี  ติดต่อประสำนงำน จัดเตรียมข้อมูล  วำงแผนกำรด ำเนินงำน ร่ำงค ำสั่ง จัดท ำปฏิทิน  

ปฏิบัติงำน จัดกำรประชุม สรุปผลกำรประชุม เก็บรวบรวมข้อมูล และอ่ืนๆ 

      ๔. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
    ๔.๑ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ประกอบด้วย 
  ๑.นำยรองรัตน์  แก้วบุปผำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                ประธำนกรรมกำร    

                     ๒. นางสุภาพร อ่อนจินดา           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                              กรรมกำร 
                     ๓. นายณัฐวุฒิ อ่อนค า            ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำร 
           ๔. นางกัลยา หลักหาญ            นักวิชำกำรเงินและบัญชี                          กรรมกำร 



 
 

                                                                                                 ๑๙๑ 
                                                                                                 
 

 

           ๕. นำยชัชวำล  มูลมณี               ครูช ำนำญกำรพิเศษ                               กรรมกำร 
๖. นำยสมสมัย  อินทะมน           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                               กรรมกำร 

                     ๗. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร 
๘. นายพศิน พิจารณ์                 ครู         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       ๔.๒ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารบุคคล ประกอบด้วย 
                     ๑.นำงนิพำภรณ์    กัลปดี รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                          ประธำนกรรมกำร 

       2.นางญาณิศา    แสงแสน         ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 

       ๓.นายธีระ  แก้วพรม                ครูช ำนำญกำรพิเศษ                  กรรมกำร 
       ๔.น.ส.วรากร  บุญทศ               ครู                                           กรรมกำร                 

 ๕.น.ส.อนุรักษ์  สงัด                ครู                                               กรรมกำร                               
                      ๖.นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล     ครูช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            ๔.๓ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย 

                        ๑.นำงพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       ประธำนกรรมกำร 
   ๒.นางเยาวมาลย์  ละอองนวล      ครูช ำนำญกำรพิเศษ                            กรรมกำร 

         ๓.นางสาวธมลวรรณ โคตรพันธ์    ครู                                     กรรมกำร 
          ๔.นำยอัสนี  มูลสำร              ครูผู้ช่วย           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                      
           ๔.๔ คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการการกลุ่มบริหารวิชาการ     
ประกอบด้วย 

          ๑) คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ   ประกอบด้วย 

       ๑.นำยนำยสัญญำ  สระสงครำม รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ประธำนกรรมกำร 
       ๒.ว่ำที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์     ครูช ำนำญกำรพิเศษ            รองประธำนกรรมกำร 
                          ๓.นำยอ ำนวย  เวชกำมำ     ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
       ๔.นำยพิสิษฐ์  วัฒนำไชย     ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 

     ๕.นำยไพฑูรย์  เหรียญทอง      ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
     ๖.นำยสุบัน  พรหมจำรีย์      ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร 
     ๗.ว่ำที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว        ครูช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำร      

                          ๘.นำงวนิสำ  อุตรำ          ครูช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 
                          ๙.นำงลักขณำ  พรมสุวรรณ      ครูช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 
                          ๑๐.นำยสุขนิรันด์  พันสำย      ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร                                  
                 ๒) คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ กลุ่มบริหารวิชาการ   ประกอบด้วย 
      ๑.นำยนำยสัญญำ  สระสงครำม  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน              ประธำนกรรมกำร 



 
 

                                                                                                 ๑๙๒ 
                                                                                                 
 

 

    ๒.นางธิดาพรรณ กนิษฐพยาฆร์     ครูช ำนำญกำรพิเศษ                           กรรมกำร 
          ๓.นางสุกัญญา  สัมปันโณ           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                            กรรมกำร 
           ๔.นางสาวสุวิมล  โครตสมบัติ       ครู                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                 ๓) คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของกลุ่มสาระการเรียนรู้     ประกอบด้วย 
                      ๓.๑ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
                          ๑.นำยสุบัน  พรหมจำรีย์       ครูช ำนำญกำรพิเศษ           ประธำนกรรมกำร 
                          ๒.นางธิดารัตน์  สร้อยจักร           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
                          ๓.นางศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                          ๔.นายเพ่ิมพูน บุ้งทอง                 ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                          ๕.นำงเทียมจันทร์  ศรีสมุทร        ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                          ๖.นำยนครินทร์  ศรีคง        ครูช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                   ๓.๒ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
                          ๑.ว่ำที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 
                          ๒.นำงเกษอำภรณ์  สิงห์ตำ     ครูช ำนำญกำรพิเศษ                            กรรมกำร 
                          ๓.นำงวิรำวรรณ  หงษ์ทอง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ                            กรรมกำร               
                          ๔.นำงสุกัญญำ  สัมปันโณ           ครูช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
                          ๕.นางธิดารัตน์ หิรัญพัชรสกุล      ครูช านาญการ                                  กรรมกำร 
                          ๖. นำงสำวธมลวรรณ โคตรพันธ์        ครู                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                 ๓.๓  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
                         ๑.ว่ำที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว        ครูช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนกรรมกำร 
                         ๒.นำงสุภัสสรำ  ไชยรักษ์            ครูช ำนำญกำรพิเศษ                           กรรมกำร 
                         ๓.นำงสำววัลลีย์  แสงสว่ำง         ครูช ำนำญกำร                                   กรรมกำร  
                         ๔.นำงสำวนิตยำ รักบุญ              ครู                                                กรรมกำร 
                         ๕.นำงสำววิลำวัลย์ ชินนะแสง       ครูผู้ช่วย                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ๓.๔  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
                         ๑.นำงลักขณำ  พรมสุวรรณ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนกรรมกำร 
                         ๒.นำงสำววรำภรณ์  ไวพจน์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                             กรรมกำร 
                         ๓.นำยฆนรุจ  ค ำคุณนำ    ครู                                               กรรมกำร 
                         ๔.นำยยศนันท์  เทพมณี            ครูผู้ช่วย                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๓.๕  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ประกอบด้วย 

                         ๑.นำยสุขนิรันดร์   พันสำย    ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 



 
 

                                                                                                 ๑๙๓ 
                                                                                                 
 

 

                         ๒.นำงพินทุสร ไชยธงรัตน์    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                         ๓.นำยวัฒนะ กันทรำทรัพย์    ครูช ำนำญกำร                                   กรรมกำร  
                         ๔.นำงสำวศิริมรกต  ศรีมงคล      ครู                           กรรมกำร 
                         ๕.นำงสำวเรือนแก้ว บุญโถน       ครู                                                 กรรมกำร  
                         ๖.นำยอิสระพงษ์  ทำฤทธิ์          ครู                    กรรมกำรแลเลขำนุกำร 

     ๓.๖  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ประกอบด้วย 
               ๑.นำยไพฑูรย์  เหรียญทอง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
               ๒.นำงนิตยำ  นูสีหำ              ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร  
               ๓.นำยสันติสุข แก้วศิริ              ครู                                              กรรมกำร 
     ๔.นำยธนชน  กุดหอม              ครูช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๓.๗  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  ประกอบด้วย 
               ๑.นำงวนิสำ  อุตรำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ       ประธำนกรรมกำร 

                          ๒.นำงสำววรำพร  แก้วใส        ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                          ๓.นำยนรินทร์  อุดมนิวิ           ครู                                         กรรมกำร 

                ๔.นำงสำวนิศำกร  กำแก้ว        ครู                   กรรมกำรและเลขำนุกำร                                   
    ๓.๘  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคนนนลยี  

ประกอบด้วย  

                          ๑.นำยพิสิษฐ์  วัฒนำไชย         ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
                          ๒.นำยสง่ำ  พันพิพัฒน์            ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                          ๓.นำงศิริวรรณ  จิตพงษ์          ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
                          ๔.นำงสำวศริมนัส นวลศิริ         ครู                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๓.๙  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 

             ๑.นำยอ ำนวย  เวชกำมำ      ครูช ำนำญกำรพิเศษ               ประธำนกรรมกำร         
             ๒.นำงจิรภำ  สมหวัง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ                         กรรมกำร 
   ๓.นำงรัดดำวรรณ์  มำปะโท    ครูช ำนำญกำรพิเศษ                      กรรมกำร 

                       ๔.นำยบุญหอม  นรสิงห์     ครู                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าท่ี 
  ๑.  จัดสรรงบประมำณประจ ำกลุ่มบริหำรตำมที่ได้รับจัดสรรจำกคณะกรรมกำรโรงเรียน  

๒.  จัดกำรประชุมพิจำรณำจัดท ำโครงกำร กิจกรรม ตำมแผนกลยุทธ์สถำนศึกษำตำม 
ภำรกิจกำรพัฒนำเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มบริหำรงำน หรือกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ บันทึกและรำยงำนกำรประชุม  

               ๓.  น าโครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา น าเสนอโรงเรียนเพ่ือการพิจารณา  



 
 

                                                                                                 ๑๙๔ 
                                                                                                 
 

 

ตามกรอบเวลา 
                    ๔.  น าโครงการ กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
ด าเนินการเข้าเล่มน าเสนอขอความเห็นชอบตามรายชื่อในโครงการ กิจกรรม  
                    ๕.  ส่งแผนปฏิบัติการและแบบติดตามการใช้งบประมาณ และด าเนินงานตามแผนของกลุ่ม
บริหารงาน หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมไฟล์ที่งานแผนปฏิบัติการ ตามปฏิทินงาน 
           ๖.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามขั้นตอนพร้อมน าส่งเอกสาร
รูปเล่มที่งานแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
        ๕. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประกอบด้วย 
  ๑.นายชัชพล  รวมธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
     ๒.นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อ านวยการโรงเรียน           รองประธานกรรมการ 
  ๓.นางนิพาภรณ์    กัลปดี            รองผู้อ านวยการโรงเรียน                        กรรมการ 

๔.นางพิไลวรรณ   สร้อยสิงห์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน                        กรรมการ 
            ๕.นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย             ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ  
                     ๖.นายไพฑูรย์  เหรียญทอง           ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ         
                     ๗.นำยสุบัน  พรหมจำรีย์             ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร
  ๘.ว่ำที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว   ครูช ำนำญกำรพิเศษ            กรรมกำร 
                ๙.ว่ำที่ร้อยตรีจักรพงษ์  สุรศิลป์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ               กรรมกำร 
                    ๑๐.นำยสุขนิรันดร์   พันสำย   ครูช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำร 
                    ๑๑.นำยอ ำนวย  เวชกำมำ             ครูช ำนำญกำรพิเศษ                        กรรมกำร 
                    ๑๒.นำงวนิสำ  อุตรำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
                    ๑๓.นำงลักขณำ  พรมสุวรรณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ                             กรรมกำร
           ๑๔.นำยรองรัตน์  แก้วบุปผำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        กรรมกำรและเลขำนุกำร
  ๑๕.นำงแก่นจันทร์  ทอนศรี        ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
            ๑๖.นำงสุรีมำศ   สุขทำษ           ครูช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้าท่ี  ให้กำรนิเทศ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
โครงกำรและกิจกรรม ในกลุ่มงำนต่ำงๆ รวมทั้งวำงกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำงำนแผนปฏิบัติกำรในรอบปี
กำรศึกษำต่อๆไป 

        ให้ผู้ได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและเต็มควำมสำมำรถให้บังเกิดผลดีต่อ
โรงเรียนสืบไป 

                         สั่ง    ณ    วันที ่   ๒๓    กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       
                         (นำยชัชพล  รวมธรรม ) 
                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 



 
 

                                                                                                 ๑๙๕ 
                                                                                                 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

.......................... 

           มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
                     มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
                                       1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
                     มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน 
                             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                                    2) มีความสามารุในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                                    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                                    4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                                    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
                            1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน 
                                    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                                    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                                    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                                    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
                     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                             2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                             2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                             2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                             2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                             2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี



 
 

                                                                                                 ๑๙๖ 
                                                                                                 
 

 

คุณภาพ 
                             2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 

การเรียนรู้ 

 

 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวันได้ 
                          3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                          3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                          3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                          3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด 

การเรียนรู้ 
                     มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                                          มาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     2) มีความสามารุในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 



 
 

                                                                                                 ๑๙๗ 
                                                                                                 
 

 

     6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน ระดับดีเลิศ 

     1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ระดับดีเลิศ 

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 



 
 

                                                                                                 ๑๙๘ 
                                                                                                 
 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ได้ระดับดีขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                 ๑๙๙ 
                                                                                                 
 

 

ปฏิทินแผนการปฏิบัติงาน  

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

วัน  เดือน  ปี รายการกิจกรรม ผู้รับผิดชอบงาน 
 มิถุนายน 2564 
 
 
 กรกฎาคม 2564 
  
สิงหาคม 2564 
กันยายน 2564 
 
 

- ส ารวจความต้องการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน 
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2565 
- ประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  
ปีงบประมาณ 2565 
- จัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 
- ร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณ และจัดท าแผน
บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
น าเสนอผู้บริหาร และน าปฏิบัติตามห้วงเวลา  
- น าส่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร 
 

- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 
 
 
 
 

เมษายน 2565 
ถึง กุมภาพันธ์ 
2566 

-ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
-นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 
-สรุปผล รายงาน 
 

-กลุ่มบริหารงาน และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกงาน 
 

 

         หมายเหตุ :  เปลี่ยนแปลง  ยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๐ 
                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๑ 
                                                                                                 
 

 

โครงการท่ี  ........................................................................................................... ............................................. 

 ลักษณะโครงการ                 ใหม่                        ต่อเนื่อง 

กิจกรรมท่ี .................................................................................................................... ...................................... 
กิจกรรมท่ี .......................................................................................... ................................................................ 
กิจกรรมท่ี ........................................................................ .................................................................................. 

กลยุทธ์โรงเรียน     กลยุทธ์ท่ี ............................................................................................................................ 

แผนงานท่ี ............................................................................................................................................. ............. 

สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

          มาตรฐานที่ ........................................................................................................................................... 

            ตัวชี้วัดที่ 1. ............................................................................................................................ 

            ตัวชี้วัดที่ 2. .................................................................... ........................................................ 

   ตัวชี้วัดที่ 3. ........................................................................................................................... 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม   

 

ระยะเวลาด าเนินการ    :  ปีงบประมาณ  2565  (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
ประเภทงบประมาณ            งบค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) 
                                    งบเรียนฟรี 15 ปี 

                                      MEP 

                                      GIFTED 

                                      AP 

                                     งบอ่ืน ๆ....................................................... 

 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๒ 
                                                                                                 
 

 

1. หลักการและเหตุผล      
............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

.............................................................. ............................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

 

2.วัตถุประสงค์ 

    1. ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................................................................. 

    2. ............................................................................................................................. ..................................... 

.................................................................................................................................. ........................................... 

    3. .................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................ 

    4. ............................................................................................................................. ..................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๓ 
                                                                                                 
 

 

3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ  

............................................................................................... ......................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 

 3.2  เชิงคุณภาพ  

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 
 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

................................................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

5. พ้ืนท่ีด าเนินการ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน    

............................................................................................................................. ..................................... 

 
7. งบประมาณ 

    งบประมาณทั้งสิ้น ................................................………     บาท     

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๔ 
                                                                                                 
 

 

8. การด าเนินงาน 

 

ขั้นตอน/กิจกรรมการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

แผนการใช้งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ งบ 

ประมาณ 

ค่าจ้าง ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ 

1. ขั้นเตรียมการ 

 1.1 จัดท าโครงการ 

 1.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 1.3 จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ 

 1.4 ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

2. ขั้นด าเนินงาน  

 2.1ส ารวจวัสดุ-อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องจัดซ้ือ   

 2.2 ตรวจสอบราคา 

 2.3 ด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

3.ขั้นนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

 3.1 ส ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนการสอน 

 3.2 ตรวจสอบการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 

 3.3 สรุปผลการประเมิน 

4. ขั้นปรับปรุง /สรุป/รายงาน 

 4.1 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 4.2 วางแผนงานในระยะต่อไป 

 4.3 รายงานโครงการ 

         

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๕ 
                                                                                                 
 

 

9.หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กิจกรรม 

1................................................................... 

2................................................................... 

- ........................................................................................ 

- ........................................................................................ 

 

10. แผนการการติดตาม นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

1................................................. 
................................................... 
................................................... 

1. สอบถาม 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

3. บันทึกการประชุม 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. แบบบันทึกการประชุม 

2................................................. 
.................................................... 
.................................................... 

1. สอบถาม 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

3. บันทึกการประชุม 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. แบบบันทึกการประชุม 

 

3.................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

1. สอบถาม 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

3. บันทึกการประชุม 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. แบบบันทึกการประชุม 

4.................................................... 
...................................................... 
..................................................... 

1. สอบถาม 

2. ประเมินความพึงพอใจ 

3. บันทึกการประชุม 

1.แบบสอบถาม 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. บันทึกการประชุม 

 

 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๖ 
                                                                                                 
 

 

11. ผลคาดว่าจะได้รับ  
 11.1  ด้านปริมาณ  
              นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม            นักเรียน.................................คน 
                 ครู/บุคลากร                         จ านวน...................................คน 
 11.2  ด้านคุณภาพ  
               ผลการประเมินภาพโดยรวมทั้งกิจกรรม ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ   ................................. 
 
12.  การเสนอ พิจารณา ตรวจสอบ เห็นชอบ และอนุมัติโครงการ 
 
 (ลงชื่อ)                                  ผู้เสนอโครงการ 
            (......................................) 
      ต าแหน่ง...................………………………………. 
 วันที่ .............เดือน ............................. 
พ.ศ…………… 
 

 
 (ลงชื่อ)                       ผู้ตรวจสอบโครงการ 
            (.............................................)                             
     ต าแหน่ง................………………………………… 
หัวหน้ากลุ่มงานฯ/สาระการเรียนรู้
............................. 
  วันที่ .............เดือน .............................. 
พ.ศ………… 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
            (นางแก่นจันทร์  ทอนศรี)                             
          หัวหน้างานแผนงาน 
วันที่ ..............เดือน ......................... พ.ศ………….... 

 
(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
        (นายสัญญา  สระสงคราม)                             
  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ ..............เดือน ......................... พ.ศ………….... 

 (ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบ
โครงการ  

      

        (นายรองรัตน์  แก้วบุปผา)                              
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 

วันที่ ..............เดือน ......................... พ.ศ………….... 

 

 

 

(ลงชื่อ)                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

 

         (นายชัชพล  รวมธรรม)                             

 ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

 

วันที่ ..............เดือน ......................... พ.ศ………….... 



 
 

                                                                                                 ๒๐๗ 
                                                                                                 
 

 

รายการแนบประกอบการจัดซ้ือ/จัดจ้าง   

กิจกรรมที่..............................................................................................................  

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม    กลุ่ม.............................................................................. 
 

ล าดับที่ รายการพัสดุที่ขอจัดซ้ือ จัดจ้าง จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                      

                        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     (....................................................................)     

 

…………….. 

 

 

                                                                    (ลงชื่อ)                                   ผู้รับผิดชอบ 

                                                       (.......................................)            

                                                       วันที่ ...............เดือน ...................... พ.ศ……….......... 

 



 
 

                                                                                                 ๒๐๘ 
                                                                                                 
 

 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

ที่        วันที่ ................  เดือน ............................................................. พ.ศ. ........................... .  

เร่ือง  ขออนุญาต        จัดซ้ือ         จัดจ้าง.......................................................................... ....................................จ านวน..........................รายการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 ด้วย กลุ่ม................................................................ มีความประสงค์        จัดซ้ือ        จัดจ้างพัสดุ  ตามโครงการที่............................. 
ช่ือโครงการ..................................................... ...........................................กิจกรรมที่............       งบค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว)      
         งบเรียนฟรี 15 ปี        MEP       GIFTED        AP      งบ..................................................................... ซ่ึงได้รับอนุมัติงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ............. เป็นเงินทั้งส้ิน .......................................... บาท (......................... ..............................................................) ดัง
รายละเอียดที่ขอจัดซ้ือ/จัดจ้างที่แนบ จ านวน ... ....... .......... รายการ  โดยขอจัดซ้ือ จัดจ้างคร้ังนี้ เป็นเงิน ... ............................................ บาท 
(..................................................................................................................) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

             1. (ลงช่ือ) 
      (................................................................) 

                                               เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่ม............................................................................................. ....................... 

2. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ได้ตรวจสอบแล้ว              มีในแผน            ไม่มีในแผน 
   ประเภทงบ ....................................................  
          เห็นควรอนุญาต      
          ไม่ควรอนุญาต  เหตุผล.......................................................... 
          อ่ืนๆ …………………….………..……………………….…………………... 
      (ลงช่ือ) 
                 (.............................................................) 
หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.................................... 
        วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ. ....................       

4. ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

         ถูกต้อง         ไม่ถูกต้อง  เหตุผล.................. ........................ 
         เห็นควรอนุญาต                ไม่ควรอนุญาต       
  เหตุผล............................................................................................. 
       อ่ืนๆ …………………………..……………….……………………………….. 
      
(ลงช่ือ)…………………….…….……………………………………………….………… 
                             ( นายรองรัตน์  แก้วบุปผา ) 
                    ห ัวหน้าเจ้าหน้าที่ / หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

  วันที่................เดือน..........................................พ.ศ. .........................       
3. ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ได้ตรวจสอบแล้ว         มีในแผน              ไม่มีในแผน       
             เห็นควรอนุญาต                 ไม่เห็นควรอนุญาต    
เหตุผล……….……………………………… 
งบประมาณทั้งส้ิน             ................................................. บาท  
ใช้ไปแล้ว                       ................................................. บาท  
คงเหลือ                        .................................................. บาท  
ขอใช้คร้ังนี้                     ................................................. บาท  
คงเหลือ                        .................................................. บาท 
           
 (ลงช่ือ)…………………..…… ………………………………………..……………….. 
                          ( นางแก่นจันทร์  ทอนศรี) 
                            หัวหน้างานแผนงาน 
  วันที่ ............... เดือน...................................... .พ.ศ. ..................     

5. ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
         อนุญาต                           ไม่อนุญาต     
          เหตุผล………...…………………………………………….………………… 
         อ่ืนๆ ………….……………………………………….……………………….. 
         
 
 
 
    (ลงช่ือ) ……………………………………………………………………………….. 
                            (  นายชัชพล  รวมธรรม ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
      วันที่................เดือน.....................................พ.ศ. .... .................  



 
 

                                                                                                 ๒๐๙ 
                                                                                                 
 

 

   การประเมินสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
         กำรวิเครำะห์สภำพองค์กรของโรงเรียนยโสธรพิทยำคม  อ ำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ในภำพรวมได้
จัดท ำ SWOT Analysis โดยประเด็นกำรวิเครำะห์ภำยนอก ใช้ หลัก STEP ส่วนกำรวิเครำะห์ภำยในใช้หลัก 
2S 4M ซ่ึงมีรำยละเอียดดังนี้ 
    ปัจจัยภำยนอก (External Environment) ใช้หลัก STEP คือ 
       1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S) 
       2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 
       3. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 
       4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and legal  Factors : P) 
   ปัจจัยภำยใน (Internal Environment) ใช้หลัก 2S 4M คือ 
       1. โครงสร้ำงและนโยบำย (Structure : S1) 
       2. บริกำรและผลผลิต (Service and Products : S2) 
       3. บุคลำกร (Man : M1) 
       4. ประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money : M2) 
       5. วัสดุทรัพยำกร  (Material : M3) 
       6. กำรบริหำรจัดกำร (Management : M4) 
       การวิเคราะห์ผลจากการจัดท า SWOT Analysis ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 31 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
  

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ผลการพิจารณาน  าหนัก
คะแนน 

1. โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure : S1) 0.16 
2. บริการและผลผลิต (Service and Products : S2) 0.18 
3. บุคลากร (Man : M1) 0.18 
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2)  0.16 
5. วัสดุทรัพยากร  (Material : M3) 0.17 
6. การบริหารจัดการ (Management : M4) 0.15 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                 ๒๑๐ 
                                                                                                 
 

 

ตารางท่ี 32 กำรให้คะแนนสภำพแวดล้อมภำยนอก  โรงเรียนยโสธรพิทยำคม  
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผลการพิจารณาน  าหนัก
คะแนน 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural Factors : S) 0.20 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) 0.30 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) 0.30 

4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal  Factors : P) 0.20 
น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 

 
 
 
ตารางท่ี 33 สรุปการวิเคราะห์ค่าน้ าหนัก คะแนน ประเด็นสภาพแวดล้อมภายใน หาจุดแข็ง (strength) 
                 และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลัก 2S 4M  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

ประเด็น น้ าหนัก คะแนนเฉล่ีย น้ าหนักคะแนนเฉล่ีย สรุปผล 
การ 

วิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายใน 

2S 4M 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. โครงสร้างและนโยบาย 
(Structure) 

0.16 2.06 -1.70 0.33 -0.27 0.06 

2. บริการและผลผลิต  
(Service and Products) 

0.18 2.47 -1.37 0.45 -0.25 0.20 

3. บุคลากร (Man) 0.18 1.98 -1.80 0.36 -0.34 0.02 
4. ประสิทธิภาพทางการเงิน   
(Money) 

0.16 2.13 -1.63 0.34 -0.26 0.08 

5.วัสดุทรัพยากร 
(Material) 

0.17 1.94 -1.78 0.33 -0.30 0.03 

6. การบริหารจัดการ   
(Management) 

0.15 2.26 -1.68 0.34 -0.25 0.09 

สรุปปัจจัยภายใน +2.15 -1.67  
เฉล่ียปัจจัยภายใน 0.48 

 



 
 

                                                                                                 ๒๑๑ 
                                                                                                 
 

 

ตารางท่ี 34 สรุปกำรวิเครำะห์ค่ำน้ ำหนัก คะแนน ประเด็นสภำพแวดล้อมภำยนอก หำโอกำส(Opportunity)  
และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลัก STEP โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
 

ประเด็น น  าหนัก คะแนนเฉล่ีย น้ าหนักคะแนนเฉล่ีย สรุปผล 
การ 

วิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

STEP 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Social – cultural 
Factors) 

0.20 2.80 -1.21 0.56 -0.24 0.32 

2. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological Factors) 

0.30 2.05 -1.87 0.61 -0.56 0.05 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Factors) 

0.30 1.60 -1.94 0.48 -0.57 -0.09 

4. ด้านการเมืองและ
กฎหมาย  (Political and 
legal Factors) 

0.20 1.99 -1.74 0.40 -0.35 0.05 

สรุปปัจจัยภายนอก +2.05 -1.72  
เฉล่ียปัจจัยภายนอก 0.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                 ๒๑๒ 
                                                                                                 
 

 

กราฟแสดงสถานภาพของหน่วยงานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 
                   แผนภูมิท่ี 5  กรำฟวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของโรงเรียนยโสธรพิทยำคม 
 
 

          
 
 
 
          
         ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของโรงเรียนยโสธรพิทยำคม ตกอยู่กลุ่มดำวรุ่ง (Stars) กลยุทธ์ที่เลือกใช้เป็น
กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive)  ที่สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนยโสธรพิทยำคมมีสภำพแวดล้อมที่ค่อนข้ำง
เข้มแข็ง (เป็นจุดแข็ง : S) ในขณะที่สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร (มีโอกำส : O) สรุปเป็น
ทิศทำงได้ว่ำสภำพปัจจุบันของโรงเรียนยโสธรพิทยำคม ควรก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล รักษำควำมเป็น Stars ให้ยืนยง และพัฒนำงำนต่อยอดที่สูงขึ้น 
 

นอกาส  Opportunities :  O 

จุดอ่อน  
Weaknesses : W 

จุดแข็ง  

Strengths : S 

อุปสรรค Threats :  T 

STARS Question Marks 

CASH  COW DOG 

เอื อและแข็ง 
เอื อแต่อ่อน 

ไม่เอื อแต่แข็ง ไม่เอื อและอ่อน 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

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

-1.0 

-1.5 

-2.0 

-2.5 

-3.0 

2.47 

-1.80 

2.80 

-1.94 

0.33 0.48 


