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คํานํา 
 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563 – 2566 
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ
ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เชน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดความสําเร็จ โครงการและกิจกรรม
ตามกลยุทธ พรอมงบประมาณ (ระยะ 4 ป) การบริหารแผนสูการปฏิบัติ โดยกําหนดกลยุทธที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

      การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2563 – 2566 ฉบับนี้         
จะบรรลุผลตามเปาหมายความสําเร็จที่กําหนดไว ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ     
ทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคสวนในการกํากับ ระดมสรรพกําลัง รวมกันผลักดันแผน        
สูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งยังเปนกรอบแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา 
โดยมุงสูเปาหมายสุดทาย คือ การพัฒนาใหนักเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพตามศักยภาพอยางเทาเทียมกัน 

 
 
 

                                                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา  
1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
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สวนที่ 1 
บริบทของโรงเรียน 

 
ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ขอมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา   
       ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ตั้งอยูเลขที่      เลขที่ 9 หมูที่ 17 ตําบลหวยแกว ถนนพะเยา-ปาแดด  อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา              
                         รหัสไปรษณีย : 56000   
โทรศัพท/โทรสาร    สํานักงานอํานวยการ โทรศัพท 088-2581538    โทรสาร 0-5442-2839 
                         สํานักงานพัฒนาคุณธรรมฯ  โทรศัพท 088-2908358  
                         สํานักงานวิชาการ โทรศัพท 086-4201570   

    หองพยาบาล โทรศัพท 086-4474916 
สังกัด      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   
                         สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ     
e-mail:       documentswpy@sw-phayao.ac.th    website :  http://www.sw-phayao.ac.th 
เปดสอน      ระดับชั้นมัธยมศึกษาในระบบประจํา 100 เปอรเซ็นต  

    ตั้งแตชั้น ม.1 ถึงระดับชั้น ม.6  เนื้อท่ี 120 ไร 
เขตพ้ืนที่บริการ :     8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ไดแก  เชียงใหม เชียงราย แพร นาน ลําพูน ลําปาง  
                                                                    แมฮองสอน และพะเยา 
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ประวัติโรงเรียน 
      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยาในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 24  ธันวาคม พ.ศ.2539 และกรมสามัญศึกษาไดมีคําสั่งให นายธวัช     
ชุมชอบ มาปฏิบัติหนาที่ผูบริหารโรงเรียนในตําแหนงครูใหญเปนคนแรกตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยเริ่ม
ลงมือกอสรางโรงเรียน ตั้งแตวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2540 โดยใชที่ดินสาธารณะประโยชน ในพื้นที่ตําบลหวยแกว 
ตั้งอยูหมูที่ 3 (หมูที่ 17 ในปจจุบัน) ต.หวยแกว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา จํานวน 120 ไร ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 
2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลาฯ พระราชทาน  พระบรมราชวโรกาสใหพลเอกสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระสุหราย ทรงเจิมและพระราชทานแผนศิลาฤกษให นายธวัช      
ชุมชอบ ผูบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ผูอํานวยการโรงเรียนคนแรก เพื่อประกอบ
พิธีวางศิลาฤกษ พรอมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เวลา 14.09 น.และมีพิธีประดิษฐาน
พระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบนแทนประดิษฐานหนาหอสมุด ไอที 100 ป สมเด็จยาใน
วันที่ 17 กมุภาพันธ พ.ศ. 2550 และมีผูอํานวยการโรงเรียนทานที่ 2 คือ นางสาวศุภวัลย คําวัง ไดรับมอบหมายใหมา
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2558 

     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ไดเปดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตั้งแต       
ปการศึกษา 2541 เปนตนมา รับนักเรียนระบบประจําในเขตพื้นที่บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม แพร นาน 
ลําพูน ลําปาง เชียงราย แมฮองสอนและพะเยา โดยแผนชั้นเรียนเต็มรูป 48 หองเรียน คือ 10-10-10/6-6-6          
ซึ่งจัดเปนโรงเรียนที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งดานอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑตางๆ 
เพื่อใหเปนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และเนื่องในป 2542 เปนปที่พระบาทสมเด็จ       
พระเจาอยูหัว มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ-ปริณายก ไดประทานนามพระพุทธรูป
ประจําโรงเรียนปางประจําวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวา “พระพุทธะสรางเฉลิม     
พระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร ” 

     ในปจจุบันโรงเรียนไดเปดรับนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6มีนักเรียน
จํานวนทั้งสิ้น 380 คน จํานวนหองเรียน 20 หอง และบุคลากรครู จํานวน 90 คน รวมครูตางประเทศ  โดยปจจุบันมี 
นายศาสตรา วงศจุมปู ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน มีจุดเนนของโรงเรียน คือ ดานการฝกระเบียบวินัย พัฒนา
สงเสริมความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ดนตรี กีฬาและ
คอมพิวเตอร  โรงเรียนไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ อาทิ การจัดการเรียนทางระบบ Video Conference      

มาชวยพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนและไดเปดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาตางประเทศตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือ (English Program) สําหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.3 ที่ตองการพัฒนาการเรียนรู 
ความรู ความสามารถดานภาษาอังกฤษ   แบบเขม โดยเรียนกับครูเจาของภาษาโดยตรง โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปน
โรงเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class standard School ) ตั้งแต ป พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาสูโรงเรียนที่มี
มาตรฐานสากล ในปการศึกษา 2556 ไดเปดหลักสูตรหองเรียนวิทยาศาสตร และนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณอยาง
หาที่สุดมิได ดวยองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด“โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา” และ “หอสมุดไอที 100 ป สมเด็จยา”   เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2553 
และตั้งแตในวันที ่6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ไวในพระราชูปถัมภ
ฯ รวมทั้งในวันที่ 10 มีนาคม 2560 เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  คณะครู บุคลากร นักเรียนและผูปกครอง  รูสึกปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ไดถวายการรับเสด็จใน
ครั้งนี้และเราชาวศรีนครินทร  ขอตั้งปณิธานมุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาที่มีมาตรฐานในทุกๆ     
ดานตอไป 
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สัญลักษณประจําโรงเรียน 
 
 
 
 
 

สีประจําโรงเรียน   “ สีน้ําเงิน – แดง ” 
           สีน้ําเงิน   หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย 
           สีแดง      หมายถึง  สีประจําวันอาทิตยวันพระราชสมภพสมเด็จยา 
 
 

ปรัชญาโรงเรียน 
“นิมิตตํ  สาธุรูปนํ  กตัญูกตเวทิตา : ความกตัญูกตเวที เปนเครื่องหมายแหงคนด”ี 

 
คําขวัญโรงเรียน 
 
   “รักษศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ” 
 

อัตลักษณโรงเรียน 
   “ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย สื่อสารไดสองภาษา   มุงมั่นพัฒนาตนตามแนวพระราชดําริ   
สรางสุนทรียดวยดนตรี  ใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด” 
 
เอกลักษณโรงเรียน 
                 “ วินัยยอด วิชาการเยี่ยม เปยมคุณธรรม นอมนําแนวทางตามพระราชดําริ ” 
 

ปณิธานของโรงเรียน  
   “ สรางคนเกง  คนดี มีความเปนผูนํา สูสังคมไทยและสังคมโลก ” 
 
โรงเรียนมีโครงการหองเรียนพิเศษ ดังนี้ 

1. หองเรียน English Program ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 
2. หองเรียน วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  และ  4 – 6 

  

สัญลักษณพระราชทานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร 
พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เปนรูปพระนามยอ ส.ว.  ประดิษฐสถานโดดเดนสูงสุดอยูบนเสมาธรรมจักร
และรองรับดวยผืนธงชื่อโรงเรียน 
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โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
 

  



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563 – 2566          8 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่กฎกระทรวงฯ กําหนด มีรายชื่อ
ตามตําแหนงดังตอไปนี ้

 

1. นายบุญชู    กมุทมาโนชญ  ผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นางมุกดา    อินตะสาร  ผูแทนผูปกครอง   กรรมการ   
3. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์  ผูแทนครู   กรรมการ   
4. นายสมัย     กอนคํา  ผูแทนองคกรชุมชน  กรรมการ     
5. นายสมศักดิ์  กระทง  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ   
6. นายณัฐปคัลภ  ศรีสุวรรณ  ผูแทนศิษยเกา   กรรมการ      
7. พระเทพญาณเวที      ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 
8. พระครูศรีรัตนโสภณ  ผูแทนพระภิกษุสงฆ  กรรมการ 
9. นายหัสนัย   แกวกุล  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
10. นายพินิจ   แสงทอง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
11. ร.ต.ต.ธีระพงษ  รัตนพัธยากร ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
12. ดร.ธิดาวัลย  อุนกอง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
13. นายสมพงษ  สมดวง  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  
14. นางอัจฉรา  อินตะสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
15. นายศาสตรา วงศจุมปู ผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา

                      กรรมการและเลขานุการ 
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ทําเนียบผูบริหารโรงเรียน 
 
 

 
                                            
 
 
 
 
 
 

        คนที่ 1                   คนที่ 2     คนที่ 3 (ปจจุบัน) 
  นายธวัช ชุมชอบ       นางสาวศุภวัลย  คําวัง                  นายศาสตรา วงศจุมปู 

ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ     ผูอํานวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ      ผูอํานวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ 
   11 ก.ค.2540 ถึง 7 พ.ย. 2554        10 พ.ย. 2554 ถึง 30 ก.ย. 2558              11 ธ.ค. 2558 ถึง ปจจุบัน 

                                                (เกษียณอายุราชการ) 

 
ขอมูลดานการบริหาร 
  

1) ผูอํานวยการโรงเรียน  :  นายศาสตรา  วงศจุมปู    
     โทรศัพท  08-1992-3229     e-mail :  sastra@sw-phayao.ac.th     
              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา  
     ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต  11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  จนถึงปจจุบัน  
     
 2) รองผูบริหาร.......1.......คน :  นายกฤศ วงคเรือง  
              วุฒิการศึกษาสูงสุด กศม.การศึกษามหาบัณฑิต  
              โทรศัพท 08-1724-8628  e-mail: kris@sw-phayao.ac.th  
              รับผิดชอบกลุมบริหารงาน (ตามโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษา)  
              คือ วิชาการ และอํานวยการ 
 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563 – 2566          10 
 

 
 

ขอมูล 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ครูชํานาญการพิเศษ 

ครูชํานาญการ 
หัวหนากลุมบริหารงาน 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ 
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ขอมูลครูและบุคลากร  
  ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

ตําแหนง วิทยฐานะ 

วุฒิการศึกษา/เพศ (คน) 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ํากวา ป.ตร ี รวมทั้งสิ้น 

ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. รวม 

ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ - - 1 - - - - - 1 - 1 
รองผูอํานวยการ ชํานาญการ - - 1 - - - - - 1 - 1 

ครู   ชํานาญการพิเศษ - - 1 5 - 1 - - 1 6 7 

ครู   ชํานาญการ - 1 8 17 2 - - - 10 18 28 

ครู    - - 1 2 3 4 - - 4 6 10 

ครูผูชวย  - - - - 1 - - - 1 - 1 

รวมขาราชการ  - 1 13 24 5 5 - - 18 30 48 

พนักงานราชการ  - - - - 3 - - - 3 - 3 

ครูอัตราจาง  - - - - 4 2 - - 4 2 6 

ครูชาวตางประเทศ  - - - - 3 2 - - 3 2 5 

เจาหนาที่สนับสนนุ  - - - - 9 12 - 2 9 14 23 

รวมทั้งสิ้น - 1 13 24 24 21 - 2 37 48 85 

 

  งาน 
ประเภทลูกจาง 

วุฒิการศึกษา/เพศ 

ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ํากวา ป.ตร ี รวมทั้งสิ้น 
รายเดือน รายวัน ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. ช. ญ. รวม 

สวน/ภมูิทัศน 3 22 - - - - - - 10 15 10 15 25 
อาหารและโภชนาการ 2 11 - - - - - - 1 12 1 12 13 

งานชาง 2 6 - - - - - - 8  8  8 
ซักรีด 9  - - - - - -  9  9 9 

รักษาความปลอดภัย 1  - - - - - - 1  1  1 
เบเกอรี ่ - 1 - - - - - -  1  1 1 
มินิมารท - 2 - - - - - -  2  2 2 
แมบาน 1 6 - - - - - -  7  7 7 

ผลิตน้าํดื่ม 2  - - - - - - 2  2  2 
ขับรถ 2  - - - - 1  1  2  2 

รวมทั้งสิ้น 22 48 0 0 0 0 1 0 23 46 24 46 70 
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 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน     
 

ที ่ กลุม/สาระการเรียนรู จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ย 1 คน : สัปดาห 
1 บริหารการศึกษา 2 - 
2 คณิตศาสตร 6 24 
3 วิทยาศาสตร 11 19.58 
4 ภาษาไทย 6 18.16 
5 สังคมศึกษา 6 19.16 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 19.25 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 16.87 
8 ภาษาตางประเทศ 9 21.10 
9 ศิลปะ 4 19.75 
10 แนะแนว 1 15.00 
                       เฉลี่ย / รวม 56 19.20 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒิสูงสุด วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป 
1 นายศาสตรา  วงศจุมป ู 58 34 ผูอํานวยการ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
  อบรมคุณธรรมฯ 8/14/90 

2 นายกฤศ  วงคเรือง 41 18 รอง
ผูอํานวยการ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

อบรมคุณธรรมฯ 5/15/120 

3 น.ส.เกศรินทร  สังโวล ี 36 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ไทย/ม.3 2/24 

4 นายเกษม ศรีวิชัย 32 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ไทย/ม.1,6 17/41/196 

5 น.ส.ปุณยนุช  กกศรี 31 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ไทย/ม.2 6/28/165 

6 นายธีรชาติ  พงศนฤมิตร 28 3 ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ไทย/ม.1,ม.5 13/17/95 
7 นางชลธิชา  ชลฤทธิ์ 32 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. หลักสตูร

และการสอน 
ไทย/ม.4 7/8/49 

8 นายวีระพงศ  คูวิบูลยศลิป 42 21 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิต/ม.6 8/16/106 

9 น.ส.เบญจมาภรณ   
กระภูฤทธิ ์

38 14 ครู คศ.2 ศษ.ม. คณิตศาสตร
ศึกษา 

คณิต/ม.5 29/55/321 

10 นางเขมจิรา ปญสุวรรณ 41 20 ครู คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร คณิต/ม.4 13/22/154 
11 น.ส.วลัยพร ปนแกว 31 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
คณิต/ม.3 19/35/217 

12 นายวรุตม  อินตะวงศกา 31 6 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิต/ม.1 9/9/42 

13 น.ส.อรวรรณ  สารขัต ิ 28 2 ครู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร คณิต/ม.2 21/31/129 
14 น.ส.วันเพ็ญ  เสียงหาว 43 20 ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ฟสิกส/ม.4 31/146 

15 น.ส.ยณุีย  กาวิน 48 23 ครู คศ.3 กศ.ม. หลักสตูร
และการสอน 

วิทย/ม.2 9/18/112 

16 นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย 41 16 ครู คศ.2 กศ.ด. วิทยาศาสตร
ศึกษา 

ชีววิทยา/ม.4,5 16/40/322 

17 น.ส.จิรพร  ใจยืน 43 21 ครู คศ.3 กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

เคมี/ม.4 7/20/134 

18 นายธวัชชัย  เปนพนัสสัก 35 12 ครู คศ.2 วท.ม. การสอน
ชีววิทยา 

วิทย/ม.5 5/7/56 

19 น.ส.นันทรฑฌิา  ไชยวุฒิ 34 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

เคมี/ม.4 15/18/104 

20 นายอาทิตย  สุจชาร ี 40 7 ครู คศ.1 ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.5,6 8/20/160 
21 น.ส.เกศกนก  ใจวัง 32 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
เคมี/ม.5 15/37/220 

22 น.ส.พัชรี  ธิศร ี 44 8 ครู คศ.2 วท.ม. การสอน
วิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตร ม.3 15/18/104 

23 น.ส.สภุาพร  อินตะเขียว 30 5 ครู คศ.1 ศษ.บ. ชีววิทยา วิทย/ม.1,2,5 7/20/167 
24 น.ส.อรสา  กาโนรักษ 34 7 ครู คศ.1 วท.บ. ฟสิกส ฟสิกส ม.5 10/16/195 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒิสูงสุด วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป 
25 น.ส.จันทรฟอง  กอนคํา 58 34 ครู คศ.3 ศษ.ม. การสอน

สังคมศึกษา 
สังคม/ม.1,2,6 10/13/94 

26 นายนวิพันธุ จันทรธีระวงศ 38 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคม/ม.4-6 6/7/46 

27 นายสงกรานต  แกวสา 31 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

สังคม/ม.2,5 3/46/100 

28 นายชินวัชร  ปนตา 38 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ/ม.3,4 6/12/96 

29 นายธนกฤต  เทพมงคล 36 6 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ/ม.1,4 6/14/92 

30 น.ส.ปวิตรา   เทพโพธา 32 6 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ศิลปะ/ม.1,2,6 21/38/89 

31 นายพิภพ  ยอดออย 43 15 ครู คศ.2 วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

การงาน/ม.3,4 11/19/134 

32 นางสุพิน กันทา 54 24 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงาน/ม.5 4/6/40 

33 น.ส.จํานงค  ไชยมงคล 47 10 ครู คศ.2 กษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงาน/ม.2, 6 25/24/88.5 

34 น.ส.อําพรรณ  กันทะวงค 39 7 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงาน/ม.
2,3, ม.5 

21/38/89 

35 นายศิริขวัญ  ทาวลา 40 6 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงาน/ม.1 8/22/161 

36 นางมยุรี  เวียงคํา 42 21 ครู คศ.3 ศษ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ/ม.4,6 8/23/160 

37 นางอมรรัตน  เมืองวงศ 44 15 ครู คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.2 16/35/164 
38 นายนภสินธุ  จิตรเจนจริยา 33 6 ครู คศ.1 ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน/ม.2,4 8/47/247 
39 น.ส.รสสุคนธ  สโุพธิ ์ 33 9 ครู คศ.2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.2,5 3/6/50 
40 น.ส.พัชรินทร  กุลณา 35 9 ครู คศ.2 ค.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษ 
 7/29/192 

41 นางปนัดดา  ไชยวัง 42 8 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาจีน/ม.6 2/32/142 

42 น.ส.เจนจริา  คําคง 34 9 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาจีน/ม.1,5 8/21/145 

43 น.ส.อางคณา  รศัม ี 37 7 ครู คศ.1 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

อังกฤษ/ม.5,6 20/37/214 

44 น.ส.จามจุรี  สมฤทธ์ิ 44 10 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

IS/ม.2 25/24/88 

45 นายเฉลมิพล ใจยะเลิศ 45 22 ครู คศ.2 ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

การงาน/ม.5 5/14/112 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตําแหนง/
วิทยฐานะ 

วุฒิสูงสุด วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ป 
46 น.ส.ภณัฑิรา นิเลปยัง 29 4 ครู คศ.1 กศ.บ จิตวิทยาและ 

การแนะแนว 
แนะแนว/ม.3-6 25/25/118.5 

47 นายรณชัย  บัวหลวง 37 6 ครู คศ.1 วท.บ. การกีฬา พละ/ม.1,5 3/6/32 
48 นายวัชระพงษ แกวออน 32 1 ครูผูชวย ศศ.บ. ทัศนศิลป ศิลปะ/ม.3,5 7/18/136 

 พนักงานราชการ        

1 นายจักรกฤษณ  เผือคํา 37 8 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.3 สพม.36 6/12/61 
2 นายถนอม  ปนแกว 33 7 ค.บ. พลศึกษา พละ/ม.2 สพม.36 2/3/36 
3 นายศิวณัฐ  กาใจ 31 7 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.1,6 สพม.36 5/13/54 
 ครูอัตราจาง        
1 นายนเรนทร ไชยมงคล 32 5 ศษ.บ พลศึกษา พละ/ม.1,4 สพม.36 1/5/5 
2 นายอัปราชัย โพธิลังกา 35 5 ศษ.บ พลศึกษา พละ/ม.3 สพม.36 3/16/48 
3 นายพงษพัฒน  เลาสัตย 31 4 ค.บ. สังคมศึกษา สังคม/ม.1,4,5 สพม.36 7 
4 นายวิวัฒน  ดาปุก 36 4 ศษ.บ เทคโนโลยี

การศึกษา 
การงาน/ม.5 สพม.36 13/25/152 

5 นางสาวรัตติกาล  ชายปนโย 29 4 เดือน วท.บ. จิตวิทยา
สังคม 

แนะแนว/     
ม.1,2 

สพม.36 1/1/8 

6 นางสาวทิพยสุดา  ยาแกว 23 4 เดือน กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/     
ม.1,2,6 

โรงเรียน 1/3/24 
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ขอมูลนักเรียน 
1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ……380… คน 
2) จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ....380….. คน  จําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน  

 

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม. 1 3 39 21 60 20 

ม. 2 4 42 29 71 17.75 

ม. 3 4 42 51 93 23.25 

ม. 4 3 29 29 58 19.33 

ม. 5 3 26 14 40 13.33 

ม. 6 3 22 36 58 19.33 

รวมทั้งหมด 20 200 181 380  

ขอมูล 1 ตุลาคม 2562 
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ขอมูลอาคารสถานทีแ่ละแหลงเรียนรู 
 
อาคารประกอบและสิ่งปลูกสราง :  จํานวนอาคารเรียน – อาคารประกอบ 

สิ่งกอสราง จํานวน สิ่งกอสราง จํานวน 
- อาคารแมฟาหลวง 1 หลัง -  อาคารศรีนครินทร 1 หลัง 
- อาคารเรียนสิรินธร 1 หลัง - อาคารรมเกลา 1 หลัง 
- อาคารหอประชุม 1 หลัง - อาคารฝกงาน 1 หลัง 
- อาคารพัฒนาคุณธรรม 1 หลัง - อาคารพยาบาล 1 หลัง 
- อาคารศิลปศึกษาและการงานอาชีพ 1 หลัง - อาคารโรงครัว 1 หลัง 
- อาคารซักรีด +อาคารพัสดุ 1 หลัง - หอสมุดไอที 100 ปสมเด็จยา 1 หลัง 
- อาคารเพชรในมือ 1 หลัง - โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 1 หลัง 

สิ่งกอสรางประกอบอื่น ๆ  
- หอนอน 4 หลัง - แฟลตครู 4 หลัง 
- บานพักนักการ   3 หลัง - เวลโลโดม (ศูนยกีฬาในรม) 1 หลัง 
- โรงเก็บรถยนต 4 หลัง - ศาลาที่พัก 8 เหลี่ยม 3 หลัง 
- สนามฟุตบอลมาตรฐาน 1 สนาม - สนามบาสเกตบอล FABA 1 สนาม 
- เสาธง 1 เสา - ถังเก็บน้ําใตดิน 1 ที่ 
- สระวายน้ํา  1 สระ   

 

สิ่งกอสราง จํานวน สิ่งกอสราง จํานวน 
- ถังเก็บน้ําฝน (ฝ99) 9 ถัง 1 ที ่ - บอน้ําบาดาล   3 บอ 
- หอถังประปา 2 หอ - ลานกีฬาอเนกประสงค 1 สนาม 

 
ขอมูลแหลงการเรียนรู 

            อาคารเรียน อาคารประกอบ และสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียน  ประกอบดวย 
        1) หองเรียน  จํานวน  24    หองเรียน 
        2) หอสมุด  จํานวน    1    หลัง 
        3) หองปฏิบัติการ จํานวน  16    หอง 
   3.1 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (อัจฉริยะ 1,2,3 ) 
   3.2 หองปฏิบัติการเคมี 
   3.3 หองปฏิบัติการฟสิกส 
  3.4 หองปฏิบัติการชีววิทยา 
            3.5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

3.6 หองปฏิบัติการการงานพื้นฐานอาชีพ 
3.7 หองปฏิบัติการงานศิลปกรรม 
3.8 หองปฏิบัติการสุขศึกษาและพลศึกษา 
3.9 หองศูนยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
3.10 หองศูนยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดแก ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาฝรั่งเศส 
3.11 หองศูนยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
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3.12 หองศูนยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     

4) หองสนับสนุน สงเสริมการเรียนการสอน 
    ตารางที ่5 ขอมูลหองสนับสนุน และสงเสริมการเรียนการสอน 

ที ่ รายการ จํานวนหอง 
อาคารแมฟาหลวง 

1 หองคอมพิวเตอร                                                                       2 
2 หองทะเบียนวัดผล                                                                   1 
3 หองสํานักงานวิชาการ                                              1 
4 หองสํานักงานนโยบายและแผนงาน 1 
5 หองสํานักงานเลขานุการและอํานวยการ (รูรักสามัคคี)                                   1 
6 หองสํานักงานการเงินและพัสดุ         1 
7 หองสํานักงานคลินิกวิชาการ                                      1 
8 หองผลิตเอกสารทางการศึกษา 1 
9 หองวิทยุสื่อสาร     1 
10 จุดบริการสืบคนทางอินเตอรเน็ตความเร็วสูง       1 
11 หองรับรอง                                                                      1 
12 หองประชุมโลซานต                                                        1 
13 หองผูบริหาร   1 
14 หองคุณภาพ   1 

อาคารรมเกลา 
15 หองพาโนรามา ( อาคารวิทยาศาสตร )                                     1 
16 หองดนตรี  (MTPและวงโยธวาทิต) 2 
17 หอง IT Math 1 
18 หองสวนพฤกษศาสตร 1 

อาคารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
19 หองพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 2 
20 หองแนะแนว                                                                            1 

อาคารศรีนครินทร  
21 หองการเรียนการสอนผานระบบ Video Conference                 2 
22 หองสื่อการเรียนรูไรพรมแดน (On demand room)   1 
23 หองศูนยการเรียน English Program                                                    6 
24 หองเรียนตนแบบการจัดการเรียน English Program 

( Model Class Room )                                                    
3 

25 หองคอมพิวเตอร  2 
26 หองโสตทัศนูปกรณและประชาสัมพันธ 1 
27 โรงภาพยนตร D4D 1 
28 หองสํานักงานครูตางประเทศ และศูนยภาษา  5 
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ที ่ รายการ จํานวนหอง 
อาคารสิรินธร 

29 หองเทิดพระเกียรติ 3 
30 ศูนยการเรียนรูภาษาไทย 1 

อาคารใตรมพระบารมี 
31 หองพยาบาล                                                                          2 

อาคารน้ําพระทัย 
32 หองสํานักงานฝายบริหารงานทั่วไปและชุมชนฯ 1 

อื่นๆ 
33 หองมินิมารทโรงเรียน (SWPY.  Mini mart )                                                1 
34 หองธนาคารโรงเรียน (SWPY. School Bank) 1 
35 หอง Happy and Beggary milk 1 
36 หองเสริมสวย (SWPY. Beauty Salon) 1 
37 หองอาหารปลายนา 1 
38 หองนาฏศิลป 1 
39 หองศิลปศึกษา 1 
40 หองกิจการสภานักเรียน 1 
41 หองดนตรีไทย/พื้นเมือง 1 
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ผลงานแหงความภาคภูมิใจ ตั้งแตอดีต ถึง ปจจุบัน 

 
พ.ศ. 2541        - เริ่มกอสรางโรงเรียน และรับนักเรียนรุนแรก 
พ.ศ. 2542         - โลรางวัลโรงเรียนสีขาว ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2543          - รางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8  

   นักเรียนรางวัล พระราชทาน โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน     
   เขตการศึกษา 8 

พ.ศ. 2544          - โลรางวัลโครงการเกษตรครบวงจรตามแนวทฤษฏีใหม ระดับดีเดน กรมสามัญศึกษา  
   กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2544 
 - โรงเรียนบริหารงานวิชาการดีเยี่ยมของกลุมโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา 
 - โลรางวัลโรงเรียนหองสมุดดีเดน ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 - โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดน  ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8  

พ.ศ. 2545           - โรงเรียนจริยธรรมดีเดน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - โรงเรียนพัฒนาจิตพิสัยนักเรียนดีเดน เขตการศึกษา 8 
 - โลรางวัลผูบริหารดีเดน ระดับมัธยมศึกษา สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2546             - โลรางวัลโรงเรียนสงเสริมสขุภาพระดับทอง ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข 
 - ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนรูปแบบใหม โครงการโรงเรียน 2 ภาษา (English Program) 

พ.ศ. 2547     - โรงเรียนจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน โครงการสานสายใยครู และศิษย 
   ระดับเขต  ตรวจราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ผูบริหารโรงเรียนไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "สดุดี" ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการ 
    และสวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 - ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา  
   ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23  

พ.ศ. 2548  - ไดรับเลือกเปนโรงเรียนชั้นนํา ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระทรวงศึกษาธกิาร 
 - นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขตตรวจราชการที่ 1 
 - โลรางวัลชนะเลิศกีฬารักบี้ฟุตบอลเพื่อเยาวชน ชิงถวยพระราชทานพลเอกหญิงสมเด็จ 
   พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

พ.ศ. 2549         - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตการศึกษา 8 
 - นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย เขารวมแขงขันกีฬารักบี้ชิงแชมป 
   เอเชียแปซิฟก ณ ประเทศปากีสถาน จํานวน 7 คน 
 - รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ  
   “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของสํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ผลการทดสอบคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนเปนลําดับที่ 5  
   ของเขตตรวจราชการที่ 1 
 - นักเรียนไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 19 ป เขารวมการแขงขัน 
   กีฬารักบี้ฟตุบอลประเภท 7 คนและ 15 คน ณ ประเทศเกาหลีใต 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน  
   ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ถวยธนาคารทหารไทย ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากองทัพบก 
   และสนามกีฬากรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค วันที่ 28- 30 ก.ค. 2549 
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พ.ศ. 2550           - โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยาง ประจําปการศึกษา 2550   
   จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 - โรงเรียนไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนแกนนําหลักสูตรพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อ 
   รองรับการกระจายอํานาจ ประจําปการศึกษา 2550 
 - สถานศึกษาสงเสริมรักการอานโรงเรียนขนาดกลาง อยูในระดับดีเดน  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาพะเยา เขต 1 
 - หองสมุดโรงเรียนขนาดกลาง อยูในระดับดีเยี่ยม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1 
 - ไดรับรางวัลการดําเนินกิจกรรม  5  ส. ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1  
   ประจําปการศึกษา 2550 ระดับดีเยี่ยม 
 - ไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนบริหารจัดการและใชแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและ 
   ภูมิปญญาทองถิ่น ระดับดีเดน ตามโครงการการบริหารจัดการ แหลงการเรียนรูสูคุณภาพ 
   ผูเรียน ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
 - การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ทางโรงเรียนไดรับการคดัเลือกใหเปนตัวแทน 
   จังหวัดพะเยาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 เขารวมการประกวดระดับภาค 
 - ไดรับคัดเลือกจาก สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเขารวมงานมหัศจรรยเด็กไทย  
   ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี                   

พ.ศ. 2551  - หองสมุดมีชีวิต โรงเรียนขนาดกลาง ไดรับรางวัลยอดเยีย่ม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 1 

 - โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา 
 - โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 - โรงเรียนสงเสริมประชาธิปไตยดีเดน ของสํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. 2552  - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบินผาดโผน บินลอดบวง 3 บวง การแขงเครื่องบิน 
  จําลอง และวิทยุบังคับ “หนูนอยจาวเวหา ทีวีไทย”  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - ไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ โครงการสรางสํานึกพลเมือง ( Project Citizen ) ของ 
   สถาบันพระปกเกลารวมกับ Center for Civic Education  ( CCE ) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 - นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนระดับจังหวัด  นักเรียนรางวัลพระราชทาน  
   โรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย 
 - ผูบริหารขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแบบอยาง ป 2552 ดานบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม  
   ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
 - ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับประเทศ ตามโครงการ  
   “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  ในผลงานการจดัการเรียนการสอนทางไกลโดยระบบ 
    VDO Conference ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 - ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยการเรียนรู ดานอากาศยานจําลอง ประจําภาคเหนือ  
   ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ไดรับคัดเลือกเปนหองสมุด The Best Practices Living Library  
   หองสมุดมีชีวิตที่จัดกิจกรรมเปนแบบอยางที่ดีระดับยอดเยี่ยม ในงานรักการอาน  
   เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถและสรางเสริมนิสัยรักการอานในเด็ก 
   และเยาวชนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2553  - ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถวยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
   การแขงขันเครื่องบินจําลอง และวิทยุบังคับ “หนูนอยจาวเวหาทีวีไทย สพฐ”  
   ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 - นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทโครงงานหุนยนตอัตโนมัติ  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จากการประกวดและแขงขันหุนยนต สพฐ. ชิงแชมปประเทศไทย 
 - ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School)  
   รุนที่ 1 ดําเนินการ  ตั้งแตปการศึกษา 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ   
 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาดีเดน 3D ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 
 - ไดรับรางวัลสํานักงานนาอยูระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน ในการประกวด 
   ตามโครงการ “จังหวัด พะเยา เมืองนาอยู” ของจังหวัดพะเยา 
 - ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวมสุขสันต ประเภทโรงเรียนมัธยม ของสํานักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
 - ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทาน 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 29 
 - ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร  
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
   (World-Class Standard School) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ไดรับรางวัลชมเชย โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที ่8 

พ.ศ. 2554 - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตตรวจราชการที่ 8 
- ไดรับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทาน 
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30  
- ไดรับรางวลัยอดเยี่ยม หองสมุด 3 ดี โรงเรียนขนาดกลาง ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวดัพะเยา 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง การแขงขันวูซู ในการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 28 
- ไดรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภททดลองระดับ 
  มัธยมศึกษา ปที่ 1- 3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคเหนือ ครั้งท่ี 61  
  ประจําป 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ การแขงขัน 
  เครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ “หนูนอยจาวเวหาทีวีไทย  สพฐ ป 3”  
  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ดานการบริหารจัดการ สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 
  ยอดเยี่ยม OBEC AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ   
- นักเรียนไดรับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
  ในการเขารวมนําเสนอผลงาน ระหวางวันที่ 25 - 27  พ.ศ. 2555  อาคารชาเลนเจอร  
  ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร 
- ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถวยพระราชทาน  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 31 

พ.ศ. 2555         - ไดรับโลประกาศเกียรติคุณศูนยการเรียนรู พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดําริ ใน 
  สถานศึกษาดีเดนประจําจังหวัด ประจําปการศึกษา 2555  ของกระทรวงมหาดไทย 
- ไดรับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยางรักษามาตรฐาน ประจําป 2555  ของ
คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย  สํานักงานคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
- ไดรับรางวัลสํานักงานนาอยูระดับยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียน ในการประกวดตามโครงการ 
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“สถานที่ทํางาน นาอยู นาทํางาน เฉลิมพระเกียรติ 
- อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา” ของสาธารณสุขอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1  ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
  มัธยมศึกษา ขนาดกลาง OBEC AWARDS  ของกระทรวงศึกษาธิการ                      
- ไดรับรางวัลโรงเรียนดีเดน สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2555   
  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ไดรับคัดเลือกเปนศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา  
  ประจําป 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ไดรับคัดเลือกเปนศูนยการเรียนรูองคกรตนแบบไรพุง ของกรมอนามัย 
 

พ.ศ. 2556 - โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบที่ 3  
- ไดรับรางวัลถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  
 “ประเภทยุทธวิธี” และถวยรางวัลพระราชทานพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิตติยาภา 
“ประเภทลําเลียง” ในการแขงขันเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ รายการ “หนูนอยจาวเวหา”  
 ศึกปกหมุนประลองทักษะ และศึกปกหมุนประลองปญญา เพื่อเทิดพระเกียรติในวันคลายวัน 
 พระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  
- ไดรับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอยางรักษามาตรฐาน ของสํานักนายกรัฐมนตรี 
- ไดรับรางวัลเหรียญทอง ดานวิชาการ มัธยมศึกษา ขนาดกลาง OBEC AWARDS  
  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ไดรับโลรางวัลโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร กระทรวงสาธารณสุข                      

  

พ.ศ.2557    
 

- ไดรับรางวัลหองสมุดโรงเรียนดีเดน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ของสมาคมหองสมุดแหง
ประเทศไทย 

- ไดรับรางวัล MOE AWARDS ระดับดีเดน ประเภทสถานศึกษา สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ของกระทรวงศึกษาธิการ- ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว  

  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเดน ของกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน 
พ.ศ. 2558 - โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง เขตตรวจราชการที่ 8 

 - ผานการประเมินเขารับปายสนองพระราชดําริ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 - ไดรับรางวัลสุดยอดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศของกระทรวงสาธารณสุข 
- ไดรับรางวัลองคกรตนแบบดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ของกระทรวงสาธารณสุข
- ไดรับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเดน  
  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนสืบสานพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี ของมณฑลทหารบกท่ี 34 
- โลรางวัลพระราชทาน เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไดอยางมีคุณภาพดีเยี่ยม  
  จนไดรับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ป ปการศึกษา 2549 2554 และ 2558 
- โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
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พ.ศ.2559 - โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ระดบัประเทศ ประจําป 2559 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- รางวัลสถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดีเดน ระดับประเทศ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ผานการประเมินคุณภาพระดับองคกร (School Quality Awards : SCQA) ระดับประเทศ  
  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- สถานศึกษาพอเพียงที่ผลงานเปนเลิศ (Best Practices) ของศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาฯ   

          ระดับประเทศ ของศูนยเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรกุล 
- นายธีรภัทร ผลทอง นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประเทศ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2560 - สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ประจําป 
2559 ของศูนยสถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรกุล 

- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนตนแบบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเดน ประเภทโรงเรียนขนาด
กลาง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  

- โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปน 1 ใน 5 ของโรงเรียนทั่วประเทศเขารวมโครงการสะเต็มศึกษา               
เพื่อการพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสําหรับเยาวชนไทย (E2STEM) ประจําป 2560 ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- โรงเรียน ไดรับรางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2561 - เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขั้นที่ 1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
  พระราชดําริฯ  
- โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร สมัยที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข 
- สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเดน ระดับทองดีเดน  
   อันดับ 1 ปการศึกษา 2559  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- โลโครงการสุขภาพนักเรียน ดานอนามัยสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 
- โลเชิดชูเกียรติโรงเรียนตนแบบการดําเนินงานตามมาตรการการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค

อาหารเปนพิษในโรงเรียนตามแนวทาง ๖ มาตรการหลัก ของกรมควบคุมโรค 
พ.ศ. 2562 - ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดีเดน (IQA AWARD) 
-ไดรับรางวัลชนะเลิศ โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศนสดใส ปลอดภัย ไรมลพิษ ประเภทโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ระดับสหวิทยาเขตภูกามยาว  
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
  เปรียบเทียบ ปการศึกษา 2560 – 2561  
    ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู เปนลําดับที่ 1  
       ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก    
    ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู เปนลําดับที่ 5  
        ของสํานักงาน เขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36   
    ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
        สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 3   
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- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบ    
ปการศึกษา 2560 – 2561  

    ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู เปนลําดับที่ 1            
         ของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  
     ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู  
          เปนลําดับที่ 5 ของสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36  
     ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู เปนลําดับที่ 5  
         ของสํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36  
      ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรู สูงกวาคาเปาหมาย  
          รอยละ 3  
      ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
          (ภาษาอังกฤษ) สูงกวาคาเปาหมายรอยละ 3  
     ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
          สูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 3  
     ไดรับรางวัลสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  
          สูงกวาคาเปาหมาย รอยละ 3 
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ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ขอมูลเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ  ยอนหลัง 

สาระวิชา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เฉลี่ยรอยละ 

2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 
ภาษาไทย 62.99 55.70 53.06 46.37 35.20 44.25 54.58 48.11 
คณิตศาสตร 36.37 35.77 40.51 43.37 29.65 25.45 26.95 32.08 
วิทยาศาสตร 41.47 40.43 41.57 45.52 38.62 37.95 35.37 32.19 
ภาษาอังกฤษ 29.88 34.27 38.03 38.10 27.46 30.35 28.71 30.49 
สังคมศึกษา   57.87 50.87 46.79 39.37 47.12 42.73 
สุขศึกษาและพลศึกษา     59.32 58.30 56.67 50.87 
ศิลปะ     43.14 43.65 43.31 43.5 
การงานอาชีพฯ     45.42 44.46 47.39 47.29 

 
สาระวิชา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เฉลี่ยรอยละ 
2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 

ภาษาไทย 51.79 53.63 55.88 53.93 50.76 49.26 47.19 41.88 
คณิตศาสตร 37.29 25.80 26.90 31.14 21.74 20.48 22.73 22.73 
วิทยาศาสตร 33.19 29.03 33.39 35.80 32.54 30.48 33.10 27.90 
ภาษาอังกฤษ 34.43 29.51 30.65 25.16 23.44 25.35 22.13 21.80 
สังคมศึกษา 36.86 35.91 37.92 43.42 36.53 33.02 36.27 33.39 

สุขศึกษาและพลศึกษา     51.94 62.03 53.70 54.61 
ศิลปะ     34.64 29.00 32.73 28.54 

การงานอาชีพฯ     49.01 49.98 45.76 48.72 
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สวนที่  2  
 การวิเคราะหสภาพองคกร    

 
การศึกษาสถานภาพ 

      โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การบริหารจัดการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น
จําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองวิเคราะหภารกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป สภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายในของสถานศึกษา เพื่อนําไปกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน  และสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียประโยชนในการจัดการศึกษาและคํานึงถึงบริบทที่
สําคัญที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ประกอบดวย 
  1.  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.  สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
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มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน การใหระดับคุณภาพดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ การใหระดับคุณภาพดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ การใหระดับคุณภาพดังนี้ 
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การศึกษาสถานภาพของโรงเรียน 

 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเปน 1 ระดับ  ไดแก  ระดับมัธยมศึกษา  
จากการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษา ดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน  โดยใชเทคนิค SWOT (SWOT  Analysis) ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม/ประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา  สรุปไดดังนี ้
 

 
ภาพแสดงขั้นตอนการวิเคราะหสภาพองคกรของโรงเรียน 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 
    ปจจัยภายนอก 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของโรงเรียนนั้น ปรากฏวา สภาพแวดลอมภายนอก มี
อุปสรรคและโอกาส ดังนี้  คือ  

สถานภาพของสถานศึกษา 
1. ปจจัยภายนอกตอการจัดการศึกษา  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)  
1. ดานพฤติกรรมของลูกคา (Customer Behaviors) 

1) สามารถรับนักเรียนไดท่ัวทั้ง 8 จังหวัด 

2) ความปลอดภัยและโอกาสที่เปดรับ  

3) ความสําเร็จและการพัฒนาตนเอง ระดับความรู 
ความเขาใจในบริบทของโรงเรียน 

4) ความคุมคาในการลงทุนในผลตอบแทนคุมทุน 

5) ระบบประจํา นักเรียนอยูโรงเรียนตลอดเวลา
และเรียนรูไดตลอดเวลา 

6) ผูปกครองใหความไววางใจ เปนที่ยอมรับของ
ชุมชนวงกวาง  

7) ผูปกครองตองการใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียนสูง ความคาดหวังในการพัฒนาบุตร
ของตนเอง 

8) ผูปกครองมีความรูความเขาใจที่จะนําลูกมาเรียน 

ความรักและเปนหวงลูก 

9) ผูปกครองใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมกับ
ทางโรงเรียนเปนอยางดี 

10) ผูปกครองใหความเชื่อม่ันในโรงเรียน มีฐานะทาง
การเงินที่ดี 

11) ผูปกครองใหความเชื่อม่ันในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียน 

12) ผูปกครองสามารถเขาถึงขาวสารมากขึ้น 

13) ผูปกครองมีความพรอมทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
พรอมใหการชวยเหลือโรงเรียน 

14) ใหความคาดหวังกับทางโรงเรียนและพรอมให
การชวยเหลือทุกดาน 

15) ผูปกครองสามารถสนับสนุนโรงเรียนและ
นักเรียนไดเต็มที่ทุกดาน 

16) เปนบุคคลที่มีอาชีพหลากหลายทั้งขาราชการ นัก

 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงาน

ราชการในพ้ืนที่ยังมีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียนนอย 

2) ไมสามารถรับเด็กดอยโอกาสไดทั่วถึง 

3) ความนิยมลดลงและความคุมคาเมื่อเทียบกับ
การลงทุนเดียวกัน 

4) สภาพความปลอดภัยและโอกาสที่เทากัน
หรือมากกวา 

5) การเลือกขอมูลขาวสารที่มีทั้งลบและบวก 

6) ฐานะทางครอบครัวตองมีความพรอม 

7) ขาดการประชาสัมพันธใหเขาถึงลูกคา 

8) ความสนใจของผูปกครองเปลี่ยนไป  
9) ปญหาดานเศรษฐกิจและครอบครัว 

10) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมนอยเกินไป  
11) มีความคาดหวังสูง ทั้งดานการเรียนและ

พฤติกรรม 

12) ขาดบุคลากรเฉพาะดานในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหกับเด็กพิเศษ 

13) ผูปกครองรับทราบขาวสารจากนักเรียนนอย 

14) เด็กท่ีมีฐานะทางการเงินไมดี ไมคอยมีโอกาส
เขามาโรงเรียนนี้ 

15) นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการศึกษา 
นักเรียนขาดวินัยในตนเอง 

16) การบริหารจัดการเวลา ขาดเปาหมายในการ
เรียนในนักเรียนบางคน 

17) นักเรียนไมสามารถเรียนไดตามผูปกครอง
ตองการ  

18) นักเรียนขาดความพรอมในการมาอยูใน
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)  
ธุรกิจ ฯลฯ สนับสนุนใหบุตรฝกการใชชีวิตดวย
ตนเอง 

17) นักเรียนผานการสอบคัดเลือกมาเรียน จึงมี
ความรู ความสามารถในการเรียน 

18) นักเรียนสามารถใชเวลาศึกษาหาความรูได
มากกวาโรงเรียนปกติ และมีศักยภาพในการ
เรียนรู 

19) นักเรียนไมสามารถปฏิเสธความตองการของ
ผูปกครองได 

20) นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น 

21) นักเรียนผานการคัดเลือก ผูปกครองมี
ความสามารถในการสนับสนุน 

22) นักเรยีนสามารถใชชีวิตไดดวยตนเอง 

23) นักเรียนไดรับการดูแลอยางใกลชิดและมีความ
ปลอดภัย 

24) นักเรียนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง พรอมที่
จะเรียนรูตลอดเวลา และมีพฤติกรรมที่ดีในเวลา
เรียนและเวลาอื่น ๆ 

25) นักเรียนปกติ ดอยโอกาส เด็กพิเศษ ไดรับการ
เรียนรูที่เทาเทียมกัน 

26) นักเรยีนมีโอกาสที่จะไดรับความสําเร็จ 

27) คณะกรรมการสถานศึกษา และหนวยงานใน
พื้นที่พรอมใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

ระบบเรียนประจํา 

19) นักเรียนไมตองการอยูโรงเรียนประจํา 

20) วัฒนธรรมของโรงเรียน นักเรียนบางคนไม
สามารถปฏิบัติตามได 

21) นักเรียนที่เขามาเรียนในระบบประจําตองมี
การปรับตัวมากในโรงเรียนระบบเรียน
ประจํา 

22) การปรับตัวของนักเรียนบางกลุม ปรับตัว
ยาก 

23) นักเรียนมาจากตางอําเภอ ตางจังหวัดเปน
สําคัญ 

24) ระยะทางของโรงเรียนอยูไกล 

25) นักเรียนสวนใหญอยูตางจังหวัด ทําใหไม
สะดวกในการเยี่ยมบานนักเรียน หรือการ
สรางความสัมพันธกับผูปกครอง 

26) นักเรียนไมมีความใฝเรียนรู นักเรียนไมมีแรง
กระตุนในการเรียน 

27) นักเรียนที่ผานการคัดเลือก ม.1 มีนอย 
นักเรียน ม.3 เดิม ไมเรียนตอ ม.4 

2. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural) 
1) สังคมเห็นความสําคัญของการศึกษา ทุกฝายที่

เกี่ยวของใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของ
นักเรียนเปนอยางดี 

2) คุณภาพประชาชนดีขึ้น การเปนอยู การศึกษาดี
ขึ้น 

3) เปนโรงเรียนประจําสามารถพัฒนาไดงาย 

4) โรงเรียนมีกิจกรรมที่สงเสริม สนับสนุน เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีกิจกรรม
สงเสริมวัฒนธรรมรวมกับชุมชน 

5) โรงเรียนสามารถรวมกิจกรรมกับภาครัฐและ
เอกชนไดโรงเรียนสงเสริมดานการเคารพนับถือผู
อาวุโสกวา เคารพสิทธิ หนาที่ 

6) มีเครือขายชุมชน มีวัฒนธรรมองคกรชัดเจน 

7) ความคาดหวัง ความโดดเดนดานอัตลักษณ 

1) กิจกรรมและการเชื่อมโยงกับภาคสวนลดลง 

2) ความไววางใจของโรงเรียนลดลง 

3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนมี
นอย 

4) การปรับเปลี่ยนและภาพลักษณที่ขาดหาย 

5) สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

6) โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจและดพเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
เกี่ยวกับวัฒนธรรมตาง ๆ 

7) ภาวะการสงเสริมบุตรดานการเรียน 

8) ผูปกครองมีสถานะหยาราง ผูปกครองไมมี
เวลาดูแลลูก ผูปกครองทํางานตางถิ่น 

9) ผูปกครองสวนใหญมีปญหาครอบครัว
แตกแยกสงผลกระทบตอการเรียนของ
นักเรียน 
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ความนาเชื่อถือและชื่อเสียงแตดั้งเดิมดี 

8) ความเทิดทูนสถาบันและความจงรักภักดี 
ระเบียบวินัยและคุณลักษณะพิเศษตามสังคม
ตองการ 

9) ชุมชนมีแหลงเรียนรู สงผลใหผูเรียนมีแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย 

10) มีการสรางเครือขายผูปกครองทําใหสะดวกใน
การประสานงานและแจงขอมูลตาง ๆ 

11) ผูปกครองใหความเชื่อม่ันในโรงเรียน เห็น
ความสําคัญของการศึกษา และใหการสนับสนุน
ดานการศึกษาเปนอยางดี 

12) ผูปกครองสนับสนุนดานการเรียน ตองการให
นักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม เปนคนดีของสังคม 

13) ผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีการศึกษา มี
คุณภาพชีวิตดี รูและหนังสือ 

14) นักเรียนมีระเบียบวินัย เทิดทูนสถาบัน มี
คุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีของสังคม 

15) นักเรียนมาจากกลุมวัฒนธรรม ภาคเหนือ
ตอนบน ดีตอการปรับตัวในโรงเรียน 

16) นักเรียนสนใจดานวัฒนธรรม สืบสานประเพณี 
รวมอยูในสังคมและวัฒนธรรมได 

17) นักเรียนมาจากพื้นที่หลากหลาย การปรับตัวเขา
อยูโรงเรียนประจํา 

18) นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูรวมกันเปนสังคม
ไดอยางมีความสุข มีวัฒนธรรมพี่นองของ
นักเรียน 

19) นักเรียนกลุมเปาหมายเปนนักเรียน 8 จังหวัด
ภาคเหนือ 

20) นักเรียนมีคุณธรรม มารยาทไทยเยี่ยม 

21) สภาพแวดลอมของนักเรียนดีมาก เอื้ออํานวย
ความสะดวกใหนักเรียนในหลาย ๆ ดานเปน
อยางดี 

22) ประชาชนในทองถิ่นลูกนอยลง วัยเด็กลดลง 
 

10) ผูปกครองของกลุมเปาหมายอยากใหบุตร
เรียนใกลบาน 

11) ผูปกครองมีปญหาครอบครัวสงผลตอการ
เรียนและพฤติกรรมนักเรียน 

12) การเดินทางมารวมกิจกรรมของผูปกครองที่
อยูไกลคอนขางลําบาก 

13) ความเชื่อมั่นของผูปกครองลดนอยลง 

14) นักเรียนสวนใหญไมไดอยูกับพอแม 
ผูปกครองมักจะเปนผูสูงอายุ (ตา ยาย) 
มักจะตามเด็กไมทัน 

15) นักเรียนอยูหางจากครอบครัวทําใหบางคน
อาจไมสนิทกับผูปกครองเทาที่ควร 

16) นักเรียนเห็นคุณคาทางวัตถุมากเกินไป 

17) นักเรียนขาดความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น 

18) นักเรียนขาดความตระหนักในบทบาทและ
หนาที่ของตนเอง ไมรูจักความลําบาก 

19) นักเรียนมีคานิยมทางวัตถุ สินคาแบรนดเนม 
ชื่นชมวัฒนธรรมตางชาติ เชน อเมริกา K-

POP มากกวาศิลปะไทย 

20) นักเรียนกลุมเปาหมายสนใจศึกษาตอใน
โรงเรียนขนาดใหญในพื้นที่อาศัย 

21) นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยี 

 

3. ดานเทคโนโลย ี(Technological) 
1) โรงเรียนพรอมสนับสนุนเทคโนโลยีทุกดาน มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีอยูเสมอ 

1) เทคโนโลยีที่เสื่อมคุณภาพ/สภาพ ยังขาดการ
ซอมบํารุงและจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เทคโนโลยีการเรียนการสอนในโรงเรียน ยัง
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2) โรงเรียนมีอินเตอรเน็ต อุปกรณเทคโนโลยีที่

เพียงพอตอความตองการของนักเรียน 

3) โรงเรียนมีการเผยแพรขอมูลโรงเรียนผานระบบ
อินเตอรเน็ต (เว็บไซต) 

4) โรงเรียนใหการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 

5) การใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทําใหไดรับ
ขอมูลที่รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

6) คณะครูบุคลากรใชเทคโนโลยีไดดีสงผลให
นักเรียนไดรับประโยชนในเรื่องของสื่อการสอน 

7) เทคโนโลยี Social media , 3G การสื่อสารที่
รวดเร็วทั่วโลก 

8) ความกาวหนาของเทคโนโลยีทุกมิติ สงผลใหการ
จัดการเรียนรูมีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย 

9) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหนักเรียนเกิด
ความรอบรูและแสวงหาความรูเองได 

10) โอกาสทางการเรียนดวยเทคโนโลยีที่กวางไกล 

11) การบริหารจัดการดวยระบบไอที รวดเร็ว สื่อสาร
ไว 

12) ครูใชเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนการสอนได  
13) มีเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลาย 

14) นักเรียนสวนมากใชเทคโนโลยีไดเกิดประโยชน 
15) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ดี

มาก 

16) ผูปกครองสามารถใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารกับทางโรงเรียนไดเปนสวนใหญ 
และมีกําลังซื้ออุปกรณเทคโนโลยี และใหความ
รวมมือการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

ไมเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
3) ใชโทรศัพทไมเกิดประโยชน เลนเกมส

มากกวาหาความรูและขาดความเขาใจในการ
ใชเทคโนโลยีที่ถูกตอง ติดโซเชียลและ
เผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสม 

4) การใชสื่อเทคโนโลยีโดยไมมีแบบแผน โอกาส
การถูกละเมิดหรือกระทําผิดทางสังคม
ออนไลน 

5) ขาดการวางแผนการใชงานอยางเปนระบบ 

แบงเวลาการใชงานไมเปน การคัดกรอง
เทคโนโลยีที่มีประโยชน 

6) การควบคุมเวลาในการใชเทคโนโลย ีการ
วางแผนการใชงานอยางเปนระบบ 

7) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วต่ํา ไมเสถียร 

8) เครือขายอินเตอรเน็ตไมครอบคลุมการใช
งานบริเวณบางจุดที่ใชในการเรียนการสอน 

9) การบริหารจัดการเว็บไซตตองดําเนินอยาง
เปนระบบที่ดีและเหมาะสม มีการคัดกรอง
อยางละเอียดทําใหเกิดความลาชาในการ
เผยแพร 

10) การจัดระบบดานเทคโนโลยียังไมชัดเจน ขาด
บุคลากรรับผิดชอบ  

11) ขาดงบประมาณในการซอมบํารุง 

12) การไมนําเทคโนโลยีมาใชในการสอน 

13) นักเรียนมีความตองการใชเทคโนโลยีมาก
เกินไป ใชเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง
มากกวาการศึกษา 

14) อุปกรณในหองเรียนไมดี ชํารุด แจงซอมก็
ไมไดรับการแกไข 

15) การใชเทคโนโลยีบางอยางรวดเร็วเกินไปใน
การเผยแพรขอมูลที่ไมไดคัดกรอง 

4. ดานเศรษฐกิจ (Economic) 
1) ภาครัฐบาลและเอกชนใหการสนับสนุนดาน

การศึกษา 

2) เศรษฐกิจอยูในชวงรอปจจัยตาง ๆ ทําใหชะลอ
ตัว การตัดสินใจตองพิจารณาความคุมคาและ
สภาพเศรษฐกิจ 

3) สภาพเศรษฐกิจไมคลองตัว สินคาสาธารณูปโภค

1) ประเทศมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ําสงผลให
โรงเรียนไดรับผลกระทบไปดวย ผูปกครองมี
กําลังในการจายนอยลง 

2) คาครองชีพที่สูงขึ้น ทําใหอัตราการเลือกเขา
ศึกษาตอนอย มีการแขงขันของโรงเรียนตาง 
ๆ สูง ทําใหเกิดทางเลือกมากขึ้น 

3) รายไดประชากรในพ้ืนที่ยังต่ํา 
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ราคาแพง แตผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก 

4) โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากการอยู
ประจําของนักเรียน ซึ่งนอกเหนืองบประมาณ
จากภาครัฐ สามารถนํามาบริหารจัดการได 
สามารถจางบุคลากรที่ขาดแคลนได 

5) การไดรับงบประมาณบางสวนจากหนวยงานตาง 
ๆ 

6) ไดรับความรวมมือ งบประมาณทั้งจากตนสังกัด 
และผูปกครองนักเรียน 

7) นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช มี
โครงการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 

8) โรงเรียนไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากทาง
ราชการ ผูปกครอง 

9) ผูปกครองสวนใหญสามารถใหการสนับสนุน
คาใชจายที่เกี่ยวกับการศึกษาได 

10) ผูปกครองสวนใหญมีฐานะทางการเงินที่ดี 
ประกอบอาชีพหลากหลาย 

11) ผูปกครองใหการสนับสนุนงบประมาณในการ
สนับสนุนนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมกับทาง
โรงเรียน เชน การไปแลกเปลี่ยนตางประเทศ 

12) ผูปกครองมีปญหาในการจายคาเทอมใหตรงตาม
เวลา 

4) ผูบริหารทุกฝายมีความรูความสามารถในการ
บริหารงานเปนอยางดี 

5) การบริหารจัดการไมเปนไปตามแผน 

6) จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมนอย 

7) โรงเรียนตองใชเจาหนาที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจํานวนมาก ตองใชเงินคาจาง
จํานวนมาก 

8) งบประมาณของโรงเรียนมีจํากัด ทําใหบาง
กิจกรรมไมสามารถดําเนินการไดสมบูรณ 

9) งบประมาณสนับสนุนดานการศึกษาที่
โรงเรียนไดรับไมเพียงพอตอการจัดการ
เรียนรู 

10) งบประมาณเหมือนโรงเรียนทั่วไป 

11) การบริหารจัดการงบประมาณยังมีขอจํากัด
และขาดประสิทธิภาพ  

12) การจัดสรรงบประมาณในการซอมแซม
อุปกรณ อาคาร วัสดุ นอย 

13) ผูปกครองมีศักยภาพในการใชจายลดลงและ
มีความรับผิดชอบมาก 

14) ผูปกครองบางสวนมีปญหาดานคาใชจาย 

15) ผูปกครองคางชําระคาเทอม มีการผอนผันทํา
ใหกระทบระบบการดําเนินงานการเงินของ
ทางโรงเรียน 

16) ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองไมเทา
เทียมกัน 

17) ปญหาการใชจายเงินในครอบครัว 

 
5. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 

1) โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบพระราชบัญญัติ
การศึกษาชาติ 

2) จัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 

3) ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา
และระเบียบของนักเรียนโรงเรียนประจํา 
โรงเรียนในโครงการพิเศษ/วัตถุประสงคพิเศษ 

4) นโยบายและวิสัยทัศนทางการศึกษาสําหรับอัต
ลักษณและกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน
มีอยู 

5) นโยบายจากตนสังกัดทําใหโรงเรียนมีกิจกรรมที่

1) การเปลี่ยนรัฐมนตรี เปลี่ยนระบบการศึกษา
ใหม 

2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายดานการศึกษา
บอยเกินไป 

3) การดําเนินงาน การปกครองประเทศ สังกัด 
ภาวะเศรษฐกิจ ทําใหขับเคลื่อนเปนไปอยาง
ชา 

4) กิจกรรมหลากหลายทําใหขาดความชัดเจน
ในการพัฒนานักเรียน 

5) มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการศึกษา สงผล
กระทบตอการจัดการเนื้อหาการสอน 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)  
หลากหลาย 

6) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอยางชัดเจน 

7) มีการทํางานเปนระบบ มีการตรวจสอบ 
กลั่นกรอง 

8) นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

9) ประเทศมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการศึกษา 

10) มีโครงการเรียนดีอยางมีคุณธรรม 

11) นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพการเพิ่ม
เงินอุดหนุนคาใชจายสวนบุคคล และเงินกองทุน
กูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐชวยลดคาใชจาย 

12) โรงเรียนมีกฎบังคับ ระเบียบตาง ๆ ในการ
ควบคุมดูแลนักเรียน 

13) โรงเรียนชี้แจงใหบุคลากรวางจัวเปนกลาง
ทางการเมือง และสนับสนุนหรือตอบรับนโยบาย
ของรัฐบาล 

14) องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนดาน
การศึกษาและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

15) การปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนความรู
ดานกฎหมายใหกับนักเรียน 

16) ไดรับการสงเสริมจากหนวยงานตนสังกัดเปน
อยางดี นักเรียนทุกคนตองเขาถึงการศึกษา 

17) บุคลากรเคารพกฎอยางเครงครัด สนใจติดตาม
การเมืองและกฎหมาย 

18) บุคลากรมีการเคารพกฎหมาย อยูในระเบียบ
ขอบังคับ จรรยาบรรณครู ตอบสนองตอนโยบาย
ของรัฐอยางรวดเร็ว 

19) นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมการกระทําผิดซ้ํา ๆ 
ผูปกครองไมสามารถใหขอมูลนักเรียนบางคนได  

6) นโยบายการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง 
(สนับสนุนใหเรียนสายอาชีพ) 

7) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาบอย 
ๆ ทําใหมีผลตอโรงเรียน 

8) นโยบายของรัฐมีการปรับเปลี่ยนไมม่ันคง 

เปลี่ยนรัฐมนตรีการศึกษา ทําใหนโยบาย
เปลี่ยนแปลง ไมเสถียร 

9) ความตอเนื่องในการสนับสนุน 

10) ขาดความเคารพความแตกตางระหวางบุคคล 

11) การวางตัวบุคคลใหเหมาะกับงาน ความใสใจ
ตอบุคลากร 

12) การสนับสนุนเงินรายหัวของนักเรียนเทากับ
โรงเรียนรัฐปกติ 

13) การหยอนยานละเลยกฎระเบียบ 

14) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลมีผลตอ
ความตอเนื่องในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

15) การปฏิบัติตนใหเขากับระบบประจําของ
โรงเรียน 

16) บุคคลหรือหนวยงานภายนอกบางครั้งไม
เขาใจกับระบบการดําเนินงานของโรงเรียน
ประจํา 

17) ขาดการ KM ใหกับบุคลากรใหม 
18) การประเมินครูเหมือนโรงเรียนทั่วไป ไมมี

การประเมินตามเกณฑโรงเรียนประจํา 

19) ครูทํางานหนักแตผลงานเหมือนครูทั่วไป 

20) นักเรียนชอบฝาฝนกฎระเบียบของโรงเรียน 

21) มีกฎมากเกินไป กฎบางขอไมเหมาะสมในยุค
ปจจุบัน ทําใหนักเรียนเครียด 
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  ปจจัยภายใน 
 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในปรากฏวามี จุดออน และจุดแข็ง ดังนี้  คือ  
2. ปจจัยภายในตอการจัดการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ดานโครงสราง (Structure) 

1) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 

กําหนดบทบาทหนาที่เหมาะสมกับทิศทางการ
บริหารการศึกษา วางแผนงานไวลวงหนา 
ครอบคลุมงานทุกงาน บุคลากรทุกฝาย 

2) โรงเรียนกําหนดนโยบายและแผนงานครอบคลุม
ทุกภาระงานของบุคลากร 

3) มีโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน บริหารโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล มีคําสั่งมอบหมายงานและ
หนาที่รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดโครงสราง แบงสาย
งานชัดเจน 

4) โรงเรียนจัดโครงสรางบริหารและระบบงานที่
ชัดเจน มีนโยบายทิศทางการจัดการศึกษา 

5) มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน การดําเนินงาน
ครอบคลุม ชัดเจน 

6) อยากใหคําสั่งมอบหมายการทํางานใหทั่วถึง ครู
บางคนไดภาระงานนอย ครูบางคนไดภาระงาน
มาก 

7) มีผูบริหารที่มีความสามารถ แตงตั้งคณะบริหาร
ตามระเบียบของกระทรวง มีคณะกรรมการ
โรงเรียนชวยพัฒนา 

8) การมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนอยูใน
ระดับดี 

1) ผูบริหารโรงเรียนไมครบตามโครงสราง ทําให
ตองดึงครูผูสอนไปปฏิบัติ ทําใหมีตารางงาน
มากขึ้น 

2) การเปลี่ยนผูบริหารบอย 

3) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอยูไกล
จากโรงเรียน การประชุมไมครบองคประชุม 

4) บางโครงสรางงานขาดบุคลากรหลักทําใหตอง
มีการนําบุคลากรมาทดแทนแตยังขาด
ประสบการณในการทํางาน ตองใชเวลาเรียนรู
งาน 

5) โครงสรางไมมีความยืดหยุน ไมมีการอัพเดท 

6) โครงสรางแข็งจนไมสามารถปฏิบัติได 
7) ยังขาดวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็ง 

8) มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรฝายบริหารบอย
เกินไป 

9) กําหนดการ ขอบังคับภายในโรงเรียนยังไม
ชัดเจน 

10) ครูผูสอนมีภาระงานที่มากทําใหประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนลดลง 

11) บุคลากรทํางานหลายฝายทําใหไมเรียบรอย 

12) หนาที่รับผิดชอบของบุคลากรบางสวน
คอนขางมาก การกระจายอัตราความ
รับผิดชอบของแตละบุคคลตางกัน 

13) การบริหารจัดการบุคคลไมกระจายงาน บาง
คนงานมาก บางคนไมมีงานทํา 

14) การกระจายงานบางครั้งไมทั่วถึงควรมีการ
ตรวจเช็คหนาที่การปฏิบัติงานใหตรงกับคําสั่ง
และปฏิบัติจริง 

15) การเพ่ิมภาระงานพิเศษใหกับครู ทําใหกระทบ
ตอการจัดการเรียนการสอน 

16) ผูสอนมีภาระงานพิเศษที่นอกเหนือจากการ
สอน หรือการไดรับมอบหมายหนาที่พิเศษทํา
ใหกระทบตอประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน 

17) ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถและ
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ประสบการณตรงสาขาวิชา งานบางอยางขาด
บุคลากรที่มีความชํานาญ 

18) บุคลากรมีไมเพียงพอ ทําใหเกิดการทําหนาที่
ที่หลากหลาย 

19) ผูปฏิบัติหนาที่ยังไมสามารถทําหนาที่ไดเต็ม
ศักยภาพทุกคน 

 
2. ดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 

1) สถานศึกษามีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ชัดเจน 

สอดคลองกับบริบทสถานศึกษา 

2) โรงเรียนมีกลยุทธ เครื่องมือ แผนพัฒนา และ
กระบวนการที่ชัดเจน 

3) มีการกําหนดทิศทางของสถานศึกษาชัดเจน 

4) กิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับกลยุทธและ
เปาประสงค 

5) มีโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธ มีการจัด
กิจกรรมท่ีสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียน 

6) มีวัฒนธรรมที่สงเสริมการทํางานเปนทีม 

7) โรงเรียนมีการประชุม กําหนดกลยุทธขององคกร 
ทุกคนมีสวนรวม 

8) ระบบการบริการแกนักเรียนในเขตบริการที่ดี 
จัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 

9) วิสัยทัศนของโรงเรียนคลอบคลุม มีอัตลักษณของ
โรงเรียน มีปรัชญาของโรงเรียน 

10) มีการวางแผนกลยุทธประจําปมีการกําหนด
นโยบายลวงหนา 

11) มีระบบการประกันคุณภาพท่ีดี 
 

1) งบประมาณและบุคลากรไมเอื้อตอการสนอง
กลยุทธ 

2) บุคลากรในโรงเรียนไมเพียงพอตอการสนอง
กลยุทธ 

3) กลยุทธขาดการปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 

4) กลยุทธและกิจกรรมมีมากจึงสงผลตอ
บุคลากรไมเพียงพอ 

5) การดําเนินงานขับเคลื่อนใหเปนไปตามกล
ยุทธนั้นทําไดไมจริง 

6) งบประมาณในการบริหารจัดการลดลง 

โครงการขาดงบประมาณ ไมเพียงพอตอการ
ทํางาน 

7) โครงการตาง ๆ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
นอยเกินไป 

8) โครงการ กิจกรรม กระทบกับจํานวนนักเรียน
ที่ลดลง ควรปรับลดโครงการ กิจกรรมเพื่อให
เกิดการคลองตัวในการบริหารจัดการ 

9) มีงานหรือกิจกรมมาก เพื่อสนับสนุนกลยุทธ 
นักเรียนไมมีเวลาเรียนเพียงพอ 

10) ขาดการดําเนินการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน 

11) แผนในการพัฒนาการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณของบุคลากร 

12) การกระจายงานและถายทอดงานไปสูผูปฏิบัติ
ที่ขาดความชัดเจนในบางครั้ง 

13) ยังไมสามารถถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ
ระดับบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

14) นักเรียนขาดการขับเคลื่อนเพื่อเขาสูกลยุทธ
ของโรงเรียนอยางแทจริง 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
3. ดานระบบการดําเนินงานขององคกร (Systems) 

1) การดําเนินงานขององคกรเปนระบบ แบง
โครงสรางอยางเหมาะสม กระจายงานตามฝาย 

2) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลาง 

3) มีระบบงานที่มีข้ันตอน ตรวจสอบได 
4) นักเรียนผานเกณฑมาตรฐานของประเทศ 

5) มีการบริหารจัดการอยางมีระบบและมีแบบแผน 

คลอบคลุมเขตพื้นที่บริการ 

6) มีการเนนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

7) มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการบริการ
นักเรียนอยางครอบคลุม 

8) มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร สงเสริม
ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย 

9) สภาพแวดลอมนาอยู  
10) มีการใชเทคโนโลยี อีเมล ไลน ในการดําเนินงาน 

11) มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

12) ระบบจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

13) ระบบจัดสภาพแวดลอมและการบริการสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูตามธรรมชาต ิ

14) มีการจัดทําแผนการใชเงินงบประมาณโดยทุก
ฝายมีสวนรวม 

15) หลักสูตรชัดเจน และมีการจัดกระบวนการเรียนรู
ที่หลากหลาย 

16) ควรมีการทบทวนการเรียนพิเศษของนักเรียนในเวลา
กลางคืน และเสาร อาทิตย ควรลดลงเพ่ือใหนักเรียน
ไดพักบางและมีเวลาทํางานคาง 

1) บุคลากรบางคนไมปฏิบัติตามระบบที่ตกลงกัน
จึงทําใหการดําเนินงานบางอยางบรรลุผลได
ไมเทาที่คาดการณ 

2) การดําเนินงานบางอยางของบุคลากรอาจไม
ดําเนินตามระบบงานของโรงเรียน เนื่องจาก
ลักษณะงานที่แตกตางกัน 

3) การประสานงานอยางเปนระบบ 

4) ระบบการตรวจเช็คไมเขมแข็งทําใหระบบอื่น 
ๆ ไมเกิดการพัฒนา 

5) มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบอยและโรงเรียน
มีหลักสูตรพิเศษมาก 

6) การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูดําเนินงานไม
ชัดเจน คลุมเครือ 

7) ชองทางในการสื่อสารในการใชโทรศัพทเปน
ดาบสองคม 

8) การจัดสภาพแวดลอมยังไมสงเสริม
สุขลักษณะท่ีดี (น้ํา, หองน้ํา, ความสะอาด) 

9) ขาดงบประมาณในการซอมบํารุง 

10) งานการเงินของโรงเรียนไมเอื้อตอการทํางาน
ของครู 

11) โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรมาก
เกินไป 

12) ขาดการทํางานในระบบอยางมีประสิทธิภาพ 

13) ระบบจัดการเรียนรูยังไมสามารถพัฒนา
ผูเรียนที่มีความแตกตางกันอยางมีคุณภาพ
ตามความแตกตางกันได 

14) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนยังไมเขมแข็ง
เทาที่ควร 

15) ระบบจัดสภาพแวดลอมและการบริการ
สงเสริมผูเรียนยังไมหลากหลาย 

16) ประชากรวัยเรียนเขตบริการอยูคนละจังหวัด
ทําใหจํานวนนักเรียนลดลงเพราะระยะเวลา
ในการเดินทางใชเวลานานหลายชั่วโมง 

17) ปญหาทางเศรษฐกิจ รายไดของครอบครัว 

18) การแนะแนวไมทั่วถึง 

19) ผูเรียนไมกระตือรือรนในการเรียนรู ขาดความ
รับผิดชอบ 

20) ผูเรียนบางคนเติบโตเกินวัย 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 

1) โรงเรียนมีการแบงโครงสรางการบริหารงานที่
เหมาะสม มีการกําหนดทิศทางของสถานศึกษา
ชัดเจน 

2) มีการบริหารจัดการโดยใชวงจรคุณภาพ PDCAS 

มีการทํางานเปนระบบ 

3) การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ บุคลากรทางการ
ศึกษาไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มท่ี 

4) โรงเรียนมีการบริหารงานครอบคลุมทุกดาน 

5) ผูบริหารกําหนดทิศทางองคกรไดชัดเจน 

6) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ มี
การใชรูปแบบบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
บริหารงาน การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ 
สะทอนถึงวัฒนธรรมองคกร 

7) มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน บริหาร
แบบมีแบบแผน 

8) ควรกระจายงานใหบุคลากรใหทั่วถึง 

9) ฝายบริหารมีความมุงมั่นในการพัฒนาโรงเรียน 

10) มีการจัดการที่ดี ผูปฏิบัติพรอมปฏิบัติเสมอ 

11) มีวัฒนธรรมองคกรที่ดีงาม ยึดถือเปนแบบแผนให
บุคลากรปฏิบัติตาม 

12) มีการกระจายอํานาจ ตัดสินใจ ใหบุคลากรไดใช
ศักยภาพที่มีอยูปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี 

13) มีการสนับสนุนใหบุคลากรในการอบรมหาความรู
ใหม ๆ  

14) การบริหารจัดการดี โรงเรียนไดรับรางวัลหลาย
อยาง 

15) โรงเรียนมีอาคารเรียนและจัดทําผังภูมิทัศนที่
สวยงาม 

16) นักเรียนประสบความสําเร็จสอบตอได 

1) การมอบหมายงานของผูบริหารในการบริหาร
จัดการบางครั้งไมชัดเจน 

2) แบบแผนและพฤติกรรมการจัดการของกิจ
กรรบางอยางใชไมไดจริง 

3) ขาดความเชื่อม่ัน ไมเปนที่ศรัทธา 

4) ขาดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ 

5) บุคลากรแตละคนรับผิดชอบงานหลายอยาง
ทําใหภาระงานออกมาไมเต็มความสามารถ 

6) บุคลากรไมเพียงพอตอการทํางาน 

7) การกระจายงานไมทั่วถึงและงานจะหนักอยู
กบัครูบางคน ควรจะใหมีความเทาเทียมกัน 

8) บุคลากรยังใช PDCA และ SWPY Model ไม
ชัดเจน 

9) ความคลองตัวในการตัดสินใจในการดําเนิน
โครงการตาง ๆ  

10) บางโครงการไดรับงบประมาณนอย 

11) ไมมีการหมุนเวียนงานภายในหนวยงาน 

12) โรงเรียนขาดการคัดกรองในการบริหารจัดการ
ในโรงเรียน 

13) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ 

14) บางกิจกรรมไดรับงบประมาณนอย จึงทําให
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดลง 

15) ขาดการดูแลบริหารจัดการทําใหทรุดโทรม 
ชํารุด เชน หองน้ําสกปรก อาคารเรียนไมซอม
บํารุง สวนดอกไมไมปลูก ตัดตนไมทิ้งทําให
เสียทัศนียภาพ 

16) การกระจายงานใหบุคลากรอยางเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ 

17) บุคลากรไมสามารถทํางานไดอยางคลองตัว
และรวดเร็วตามศักยภาพเนื่องจากงานบาง
ดานที่เกี่ยวของไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน 

18) ยังขาดการนิเทศติดตามและใหความ
ชวยเหลือระหวางปฏิบัติงาน 

19) บุคลากรยายสถานศึกษาทุกปการศกึษา 

20) ผลการสอบเขามหาวิทยาลัยยังไมเปนไปตาม
ตองการของผูปกครอง 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
5. ดานบุคลากร สมาชิกในองคกร(Staff) 

1) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูง มี
ความรูความสามารถ 

2) บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาตรงตาม
สายงาน สาขาวิชา ทําใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) ครูมีความรูความสามารถตรงตามหนาที่ ตรงตาม
สายงาน ทําใหทํางานมีประสิทธิภาพ 

4) มีครูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
5) มีวัฒนธรรมองคกรที่เปนเอกลักษณ  
6) มีความสามัคคีใหความรวมมือกันในการทํางาน

เปนอยางดี 
7) มีความเสียสละและรับผิดชอบ 

8) บุคลากรไดรับการพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ 

9) บุคลากรมีความเพียงพอกับขอบขายการทํางาน 

10) บุคลากรมีอายุเฉลี่ยอยูในวัยทํางาน 

11) มีบุคลากรเพียงพอตามจํานวนนักเรียน  1:20 

12) ครูจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 

13) มีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ครูมีการพัฒนา
ตนเอง เขากับชุมชนไดดี 

14) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูความสามารถ 
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เขา
กับชุมชนไดดี 

15) นักเรียนใหความรวมมือในการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

16) อยากใหครูมีความเสียสละอุทิศตนเพ่ืองาน
ราชการมากขึ้น 

1) เปลี่ยนแปลงบุคลากรบอยเกินไปทําใหภาระ
งานไมตอเนื่อง 

2) ครูมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง  
3) นักเรียนมีจํานวนลดลง 

4) ถึงแมมีบุคลากรเพียงพอตามจํานวนนักเรียน 
แตการมอบหมายงานยังไมคอยกระจายแตจะ
กระจุกอยูท่ีคนกลุมเดิม ๆ  

5) บุคลากรมีความหลากหลายชวงอายุ เพศ ควร
มีกิจกรรมสรางความตระหนักในบทบาทของ
ตนเอง 

6) บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทํางาน 

7) มีความเห็นแกตัว และเขาพรรคเขาพวกเพ่ือ
ผลประโยชนสวนตัวจนทําใหนักเรียนขาดการ
พัฒนา 

8) ขาดการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน การ
สรางขวัญและกําลังใจที่ดี  

9) การประเมินครูควรใชเกณฑของการ
ปฏิบัติงานโรงเรียนประจํามาเปนตัววัด 

10) บุคลากรใหมไมเขาใจวัฒนธรรมองคกรและ
ปรับตัวยาก 

11) ขาดวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมกับยุคสมัย
และเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

12) ขาดการยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

13) วันหยุดนอย บุคลากรเหนื่อยลาจากการ
ทํางาน 

14) ภาระงานมากทําใหทํางานไดไมเต็มที่ มี
ความเครียด 

15) งบประมาณในการพัฒนาตนเองไมเพียงพอตอ
การพัฒนาครูทุกคนอยางทั่วถึง 

16) ครูปฏิบัติหนาที่ดูแลนักเรียนอยูประจํา 24 
ชั่วโมง มีงานมาก ขาดขวัญและกําลังใจ 

17) นักเรียนลดลง รายไดลดลง ตองตัดเจาหนาที่ 
คนงานออก 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถขององคกร  
   (Skills) 

1) องคกรมีทีมงานที่เขมแข็งในการดําเนินงาน 

2) องคกรมีความสามารถในการสรางนักเรียนใหมี
ทักษะ ความรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3) มีศักยภาพมากพอที่จะดําเนินกิจกรรมของ
องคกรไดตอ มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

4) มีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถ ตามความตองการของ
องคกร 

5) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

6) ครูมีความสามารถและทักษะในวิชาที่ตรงกับ
ความสามารถ 

7) ควรเพิ่มคานิยม ดานทักษะการทํางานของ
นักเรียนใหมากข้ึน การทําคสามสะอาดหองเรียน 
การรักษาขาวของ เครื่องใช 

8) สามารถบริหารจัดการระดับจังหวัด เขต และ
ประเทศได มีความพรอมในการบริหารจัดการสูง 

9) ครูประพฤติตนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ตรงตอเวลา เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
กับชุมชน 

 
1) งานเยอะ สอนไมเต็มที่ 
2) ความเอาใจใสในการทํางาน 

3) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากเกินไป 

4) กิจกรรมเยอะกระทบตอการเรียน 

5) โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษมากทําใหเวลาเรียน
ไมพอ กระทบตอการเรียนการสอน 

6) ขาดการพัฒนาในการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ความรูในยุคศตวรรษที่ 21 

7) ภาระงานมีมากสงผลใหครูไมไดมีเวลา
แสวงหาความรูพัฒนาทักษะ 

8) ไมไดรับการสงเสริม เชน การสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ทักษะของนักเรียน 

9) ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับการเรียนรูในเรื่อง
ใหม ๆ  

10) ขาดการจัดเก็บความรู ขอมูล ทําใหขอมูล
บางอยางสูญหาย 

11) บุคลากรขาดความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเอง 

12) ครูยังขาดความทุมเทในการจัดการเรียนการ
สอน 

13) กิจกรรมและงานอื่น ๆ มาก ทําใหทํางานตาม
สายงานไดไมเต็มที่ 

14) การจัดการเรียนการสอนในชวงที่มีการ
โยกยายสถานศึกษาของครูบางทานทําใหมีผล
ตอการจัดการเรียนการสอนที่ตอเนื่อง 

15) ครูยังไมเนนผูเรียนเปนสําคัญเทาที่ควร 

16) ครูมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอนมาก ทํา
ใหไมมีเวลาพัฒนา หรือแสวงหาวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

17) ไมนําแผนการจัดการเรียนรูมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนอยางแทจริง 

18) การประเมินผลไมสะทอนผลการเรียนที่
แทจริง ตามความสามารถของนักเรียน 

19) โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธตอเนื่องทาง
อินเตอรเน็ต ดานตาง ๆ 

20) อยากเนนการจัดการเรียนรู Active learning 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร  
   (Shared Values) 

1) มีการกําหนดคานิยมขององคกรรวมกันชัดเจน 

2) มีการสงเสริมใหบุคลากรมีคานิยมรวมกัน 

3) มีวัฒนธรรมองคกรที่เปนเอกลักษณ 
4) การทํางานเปนทีมยึดหลัก PDCA และ ปศพพ. 
5) มีวัฒนธรรมองคกรที่ดี เชน การเคารพซึ่งกันและ

กัน วัฒนธรรมการแตงกาย 

6) การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
กับทุกเรื่อง บูรณาการกับกลุมสาระทุกกลุมสาระ 
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
พัฒนาการทํางาน วางแผนกลุมสาระ และ
โรงเรียน 

7) การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เปนคานิยมในการอยูรวมกัน 

8) คานิยมในการตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ 

9) การทํางานอยางเปนระบบแบบแผน 

10) มีความสามัคคีในการทํางาน การรวมแรงรวมใจ
กันในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนใหประสบ
ความสําเร็จ 

11) ผูบริหาร คณะครู ปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหกับ
คณะครู บุคลากรที่บรรจุรับราชการ บรรจุใหม 
ยายมาใหม ทั้งการเปนแบบอยางในการทํางาน 

1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษาบอยมี
ผลตอการทํางาน 

2) มีคานิยมและกฎระเบียบบางอยางท่ีไม
ยืดหยุน และไมปรับปรุงตามยุคสมัย ทําให
เกิดความเครียดและความเบื่อหนาย 

3) บุคลากรขาดคานิยมในการสรางความ
รับผิดชอบตอองคกร เนื่องจาก บุคลากร 
พยายามผลักงาน เกี่ยงงาน 

4) การสรางความเขาใจที่ดีตอวัฒนธรรมองคกร 

5) การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรบอยทําใหไม
เกิดความตอเนื่องของวัฒนธรรมองคกร และ
ไมมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของ
องคกร ขาดการถายทอดทางวัฒนธรรมหรือ
รับวัฒนธรรมที่ผิด ๆ 

6) บุคลากรควรไดมีการออกแบบคานิยมองคกร 

7) คานิยมบางอยางสงผลกระทบตอคนบางกลุม 

8) บางครั้งเกิดคานิยมในกลุมเล็ก ๆ ในองคกรที่
ไมสอดคลองกับการพัฒนาองคกร  ทัศนคติ
และคานิยมของสมาชิกในองคกรเปลี่ยนไป 

9) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรบอย ๆ ทําใหการ
สรางคานิยมไมตอเนื่อง ทําใหคนใหม ๆ เขา
ไมถึงหลักการ 

10) ขาดการปรับเปลี่ยนและเสริมตอคานิยมบาง
ประการ ดวยเหตุเปลี่ยนบุคลากรบอยครั้ง 

11) ขาดการสงตอของคานิยม 

12) ขาดความตอเนื่องและผูเชี่ยวชาญในการ
พัฒนา 

13) บุคลากรไมตระหนักถึงองครวมของโรงเรียน 

14) การสงเสริมขวัญและกําลังใจ การใหแรงจูงใจ
ในดานตาง ๆ 

15) การเอ้ือเฟอ ชวยเหลือในการทําผลงาน 

16) มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม ยังขาดความใส
ใจทุมเท เสียสละเพื่อสวนรวม 

17) มีความขัดแยง เนื่องจากผลประโยชนได
เฉพาะกลุม 

18) ทํางานเพ่ือโรงเรียนจนบางครั้งไมมีเวลา
พัฒนาผลงานตนเอง (เวลาประเมินจะไมคอย
มีเอกสารสวนตัว) 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
19) รุนพี่กําหนดกฎเกณฑท่ีไมเหมาะสมกับรุนนอง 

เชน หามรูดซิปเสื้อกันหนาวถึงคอ หรือใชรุน
นองท่ีออนแอกวาทํางานแทน 

20) ควรมีคูมือครู บุคลากร เจาหนาที่ ที่เขามา
ปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองและเปนบรรทัดฐาน
เดียวกัน 

21) การสงเสริมการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม 
ผูปกครองยังมีปญหาเกี่ยวกบัการปฏิบัติ เชน 
ขุดดิน ปลูกผัก 

 
เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว  พบวาโรงเรียน มีปจจัยภายนอกมีเปนโอกาส สวนปจจัยภายในมี 

จุดแข็ง กลาวคือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภาพโนมเอียงไปในตําแหนง “จุดแข็งและโอกาส” หรือ
ตําแหนง ดาวรุง (STAR) 

แผนภูมิสรุปการประเมินสถานภาพองคกร 
 

 
 

เปนตําแหนงที่บงบอกวา สถานศึกษามีปจจัยภายนอกเปนโอกาสหรือพรอมให         
การสนับสนุนและปจจัยภายในมีความเขมแข็ง  กลยุทธที่ใชเปนกลยุทธสรางความเจริญเติบโต 
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ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพ  วิเคราะหองคกร ป พ.ศ. 2562 
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
 

รายการปจจัย สภาพแวดลอม น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ําหนัก x คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

  คะแนนเตม็ 1 โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค   

 C พฤติกรรมลูกคา 0.25 4.36 4.36 1.09 1.09 0.000 

 S สังคม-วัฒนธรรม 0.15 4.54 4.45 0.68 0.67 0.014 

 T เทคโนโลยี 0.15 4.42 4.52 0.66 0.68 -0.015 

 E เศรษฐกิจ 0.30 4.32 4.70 1.30 1.41 -0.114 

 P การเมือง และกฎหมาย 0.15 4.62 4.60 0.69 0.69 0.003 

สรุปปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (C-STEP) 4.42 4.54   

คาเฉลี่ยสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก (C-STEP)  -0.06   

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน 
 

รายการปจจัย สภาพแวดลอม น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย น้ําหนัก x คะแนนเฉลี่ย สรุปผล 

 
คะแนนเตม็ 1 จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

 
1. ดานโครงสราง (Structure) 0.17 4.41 4.19 0.75 0.71 0.04 

2. ดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 0.15 4.52 4.28 0.68 0.64 0.04 

3. ดานระบบการดําเนินงานขององคกร (Systems) 0.17 4.53 4.23 0.77 0.72 0.05 

4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ(Style) 0.12 4.41 4.26 0.53 0.51 0.02 

5. ดานบุคลากร สมาชิกในองคกร (Staff) 0.15 4.57 4.33 0.69 0.65 0.04 

6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถขององคกร (Skills) 0.13 4.56 4.21 0.59 0.55 0.05 

7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values) 0.11 4.52 4.04 0.50 0.44 0.05 

สรุปสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (7S)   4.50 4.23 

คาเฉลี่ยสถานภาพปจจัยสภาพแวดลอมภายใน (7S)   0.14   
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สวนที่  3 
การกําหนดยุทธศาสตร 

 
3.1  ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงค จําเปนจะตองม ี 
การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให 
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใตวิสัยทัศน“ประเทศ 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร โดยสรุปไดดังนี ้

(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอ
ประเทศไทย 

(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพ การผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน     
อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

(3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาส
การพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 

(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟู
และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปน
สังคมสีเขียว 

(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐ
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ
ไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทาแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเปนแผนระยะยาว 20 ป เพื่อเปนแผนแมบทสาหรับหนวยงานที่เกี่ยวของนาไปใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยนายุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิด
สําคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแหงชาติ และไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ไวดังนี้ 

“คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรยีนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ 
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัต ิ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาต ิ

3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 
ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลาภายในประเทศ 
ลดลง และไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) และเปาหมายของการ 
จัดการศึกษา (Aspirations) 

     4.1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 3Rs ไดแก การ 
อานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน (Arithmetics) 

8Cs ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ 
ทักษะในการแกปญหา (Critical Thinkingand Problem Solving)  
ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross – cultural Understanding)  
ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, Teamwork and Leadership)    
ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ (Communications, Information and Media 

Literacy)  
ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 
    4.2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ดาน ประกอบดวย 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access)  
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรที่อยูในกาลังแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะที่ตอบสนองความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
ประชากรสูงวัย ไดเรียนรู ฝกฝนเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ และทักษะเพื่อการทางานหรือการมีชีวิตหลัง
วัยทางานอยางมีคุณคาและเปนสุข 

2) ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Equity) 
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ทั้งกลุมปกติ ผูมีความสามารถพิเศษ ผูมีความบกพรองดานตางๆ ผูพิการผูดอยโอกาส 
และผูมีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันไดรับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอยาง 
เสมอภาคและเทาเทียม 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ  
ทักษะความรู ความสามารถ และสมรรถนะของแตละบุคคลใหไปไดไกลที่สุดเทาที่ศักยภาพและความสามารถ 
ของแตละบุคคลพึงมี ภายใตระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู สังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที ่
เอื้อตอการเรียนรู ที่ประชาชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ   
ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางทั่วถึงและมี 
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) หนวยงาน สถานศึกษาและ 
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สถาบันการศึกษาทุกแหงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จัดใหมีระบบการจัดสรรและใชทรัพยากรทางการศึกษาที่กอประโยชนสูงสุดในการพัฒนาผูเรียน 
แตละคนใหบรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมท่ีม ี
ศักยภาพและความพรอมเขามามีสวนรวมในการระดมทุนและรวมรับภาระคาใชจายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองคกรตางๆ ในสังคม และผูเรียนผานมาตรการทางการเงินและการคลังที่ 
เหมาะสม 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของกาลังคนในประเทศ 
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ 
ยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ที่จะนาประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางสูการเปนประเทศ 
ที่พัฒนาแลว ดวยการศึกษาที่สรางความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสรางเสริม 
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแผนการศึกษาแหงชาติไดกาหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต  

6 ยุทธศาสตรหลักท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถใน  
                    การแขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 4  การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
3.2  นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  
      แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

      จุดเนนสําคัญ นโยบาย แนวทางการดําเนินงานและโครงการที่สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยยึดกรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม ดังนี ้

1. ดานความมั่นคง แนวทางหลัก 
   1.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
        1.1.1 การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก นอมนําพระราชปณิธานและพระราช 

กระแสดานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตรและสถาบัน 
พระมหากษัตริย 

1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท เชน กิจกรรม 
เพื่อนชวยเพื่อน 

    1.2 การบริหารจัดการ 
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่ชายขอบ/ชายแดน 
1.2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563 – 2566          54 

2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูดานภาษา 
      2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยจัดทํา 
Echo English Vocational ซึ่งเปน Application ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย 

      2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป 2560 
จะดําเนินการเปนกลุมเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 

      2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแกปญหา 
ขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตรของประเทศ  

      2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตรหองเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสรางศักยภาพการ 
แขงขัน 

2.2 ผลิตกําลังคนรองรับ New S-Curve โดยสํานักพลังประชารัฐดานการศึกษาและจัด 
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เปน
โรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น 
เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ 

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เรงรัดการพัฒนาอาจารย เพื่อผลิตนวัตกรรม และ 
เทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเปาหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม 

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
    แนวทางหลัก 

3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     3.1.2 การสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
     3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
     3.1.4 การวัดและประเมินผล 
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.2.1 การสรรหาครู 
     3.2.2 ปรับเกณฑการประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 

เพื่อใหครูอยูในหองเรียน 
     3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 

    4. ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
                  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
        4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน  
        4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความเทาเทียม 

ในการใชสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 
5. ดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิตประชาชนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
       แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
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6. ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
   แนวทางหลัก : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

2.2 จุดเนนและนโยบายของกระทรวงศึกษา ในปงบประมาณ 2563  
      เพื่อใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใน

ปงบประมาณ 2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเรงดวน 
เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 
 หลักการ 
 1. ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเปนการศึกษา
ตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชนในกํากับของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคใหสมารถ
ปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
 ระดับมัธยมศึกษา  มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี ้
 1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ และการทํางาน 
เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก 
 การขับเคลื่อนสูการปฏิบัต ิ
 1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ
นโยบายและรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
 2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย  
 3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัล เปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง ขอกฏหมาย
ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน 
 5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงาน สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลังตามความ
ตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค 
 6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับหนวยจัด
การศึกษา 
 7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ... โดยปรับปรุงสาระสําคัญใหเอื้อตอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
 8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขชอมูล/ขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบายทํา
ความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
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 9. วางแผนการใชอัตรากําลัง โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครู ใหมีองคความรูและทักษะ
ในดานพหุปญญาของผูเรียน 
 10. ใหศึกษาธิการจังหวัด จัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
3.3  นโยบายและจุดเนน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

วิสัยทัศน 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย 
พันธกิจ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประกําร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม การบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสราง

ความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา 
เปาหมาย 
1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม

วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน ที่มุงเนน 

ผลสัมฤทธิ์ 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภพ และ

เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหาร
จัดการบริหารแบบมีสวนรวมจํากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนที่  

7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อยางมปีระสิทธิภาพ 

8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  

3.4  ยุทธศาสตรดานการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดพะเยา 
 

วิสัยทัศน 
“คนพะเยาไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางมีสุขตามวิถีลานนา  

ในโลกศตวรรษที่ 21” 
พันธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุนใหประชากรทุกคนเขาถึงโอกาสทางการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
3. สงเสริมสนับสนุนใหระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเอื้อตอ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาต ิ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ        
                   ในการแขงขันของประเทศ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศกึษา 
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษําเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

3.5  นโยบายของกลุมโรงเรียนพระราชดําริและกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  
     พ.ศ. 2562 - 2565  
วิสัยทัศน : ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน นอมนําแนวพระราชดําริ มาใชในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน 
พันธกิจ  :  1. จัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหมีคุณภาพตามหลักสูตร 
     2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมี
ความเปนพลโลก 
     3. บริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
     4. จัดการศึกษาโดยนอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายมาใช
ในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
เปาประสงคหลัก :  

1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
 2. ผูเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือเทียบเคียง มาตรฐานสากล สูความเปนพลโลก 
 3. ผูเรียนดํารงชีวิตอยางมีความสุขโดยนอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธาน  
และพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ  
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กลยุทธการพัฒนาโรงเรียนของกลุมโรงเรียนพระราชดําริฯ  ดังนี้ 
             1.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    2.  ยกระดับคุณภาพผูเรียน และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
    3.  สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาค และเปนธรรม 
    4.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เนนการมีสวนรวม 
    6.  นอมนําแนวพระราชดําริ  สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใชในการดําเนิน 
                 ชีวิตอยางยั่งยืน  
เปาประสงคของกลยุทธ 
             1.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  1) ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2) ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
  3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษา
และเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
  4) ผูเรียนมีความรูและทักษะเก่ียวกับสังคมพหุวัฒนธรรม และอื่นๆ ในการปองกันภัยคุกคาม
ในชีวิตรูปแบบใหม  
    2.  ยกระดับคุณภาพผูเรียน และสรางขีดความสามารถในการแขงขัน  
  1) เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
  2) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน (ตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน) 
  3) ผูเรียนมีสมรรถนะทักษะและคุณลักษณะที่สําคัญจําเปน ในศตวรรษที่ 21  
  4) ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ไดรับการพัฒนาตามศกัยภาพ 
  5) ผูเรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จําเปนตอการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ มีทักษะพื้นฐานอาชีพ ตามความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
    3.  สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเสมอภาค และเปนธรรม 
  1) ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาภาคบังคับท่ีเสมอภาค และเปนธรรม  
  2) ประชากรวัยเรียน ไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    4.  สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  1) ผูเรียนมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เนนการมีสวนรวม 
  1) สถานศึกษา มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2) สถานศึกษาสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน
รวมในการบริหารจัดการศึกษา 
    6.  นอมนําแนวพระราชดําริ  สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใชในการดําเนิน 
ชีวิตอยางยั่งยืน  
  1) สถานศึกษานอมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายใน
การจัดการเรียนรูอยางยั่งยืน 
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3.6  จุดเนนและนโยบาย ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
      เปาประสงคหลัก 

1. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม 
ตามวัย มคีุณภาพและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางาน ที่มุงเนน 

ผลสัมฤทธิ์ 
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหาร
จัดการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  กระจายอํานาจและ ความรับผิดชอบสู
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที่  

7. หนวยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อยางมปีระสิทธิภาพ 

8. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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สวนที่  4 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategy Planning Process) 

   คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ไดนําผลลัพธของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ระหวางปงบประมาณ 2559 -2562  มาวิเคราะหดวยเครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อทบทวนปรับปรุงและ
กําหนดกลยุทธ ในการจัดทําแผนกลยุทธ 2563 -2566 โดยมกีระบวนการวางแผนและการจัดทํากลยุทธ ดังนี้  
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โดยการจัดทําแผนระยะยาว 4 ป คือ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผน
ระยะสั้น 1 ป คือ แผนปฏิบัติการประจําป มีการวางกรอบเวลาที่ชัดเจน สําหรับการดําเนินการเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อตอบสนอง วิสัยทัศน เปาประสงค พันธกิจ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดและ      
คาเปาหมายของโรงเรียนตามกําหนดระยะเวลา ดังรายละเอียด ดังนี ้
 

4.1 นโยบายทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน 
 

วิสัยทัศน 
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและไดมาตรฐานสากล ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถ
ใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินัย ตาม
รอยพระจริยวัตรของสมเด็จยา ใฝใจสืบสานงานพระราชดําริ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรง สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขในฐานะพลโลก 
 

อัตลักษณโรงเรียน 
“ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย สื่อสารไดสองภาษา  มุงมั่นพัฒนาตนตามแนวพระราชดําริ 

สรางสุนทรียดวยดนตรี  ใชเทคโนโลยีอยางชาญฉลาด” 

เอกลักษณโรงเรียน 
“ วินัยยอด วิชาการเยี่ยม เปยมคุณธรรม นอมนําแนวทางตามพระราชดําริ ” 
 

ปณิธานของโรงเรียน 
                                           “ สรางคนเกง  คนดี มีความเปนผูนํา สูสังคมไทยและสังคมโลก ” 
 

พันธกิจของโรงเรียน 
1. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติและ

มาตรฐานสากล 
 2. ปลูกฝงใหผูเรียนมีความจงรกัภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 

3. ปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวนิัย มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. เสริมสรางสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียนดวยศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
5. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศกับเจาของภาษาและแหลงเรียนรูอ่ืน       

จนสามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา  
6. ปลูกฝงใหผูเรียนดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตน โดยยึดแนวพระราชดาํร ิ

และประพฤติตนตามพระจริยวตัรของสมเด็จยา 
7. ปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณไีทย 
8. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพและเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
9. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

 10. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัดการศึกษา 
ดวยระบบคุณภาพ 
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     เปาประสงคของโรงเรียน (School Goals) 
1. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความเปนสากลบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา

ตนเองโดยยึดแนวพระราชดําริและพระจริยวัตรของสมเด็จยา 
3. ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
4. ผูเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรง สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ในฐานะพลโลก 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อพัฒนา

ผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
6. โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
7. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมกับชุมชนภาคีเครือขายแหงการเรียนรู  
8. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหทันสมัย

และพอเพียง  
 

       คานิยม (VALUES) 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ไดกําหนดคานิยม ซึ่งเปนวัฒนธรรมองคกร  

ในการปฏิบัติงาน คือ “SWPY TEAM” ที่มีความหมาย ดังนี้ 
 

S Sufficiency ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
W Win-Win มีความเสมอภาค คํานึงถึงทุกฝาย 
P Professional มีความเปนครูมืออาชีพ 
Y Yield ทํางานมุงเนนผลงาน 
T Teamwork ทํางานเปนทีม มีความสามัคคี 
E Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม 
A Activeness ขยันตั้งใจทํางาน 
M (Role) Model เปนตัวอยางท่ีดีแกศิษย 

  
สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

1. การจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   2. การใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

โอกาสเชิงกลยุทธที่สําคัญ 
1. โรงเรียนเปนโรงเรียนในโครงการวัตถุประสงคพิเศษ 

  2. โรงเรียนเปนโรงเรียนประจํา 100% ที่มีจุดเนนในการพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน 
3. โรงเรียนมีหลักสูตรหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
4. โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนโดยใชหลักเกณฑของโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ 
5. โรงเรียนมีเกณฑอัตรากําลังบุคลากรโดยใชเกณฑโรงเรียนประจํา 
6. โรงเรียนเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
7. ครูและบุคลากร มีอายุเฉลี่ยอยูในวัยทํางาน 
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8. โรงเรียนไดรับคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะเปน คนเกง ดี มีความสุขและมีลักษณะความเปนสากล  
1) พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด 
2) พัฒนาผูเรียนใหมีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) สูงกวาระดับประเทศ 
3) พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห เขียนสื่อความ ผานเกณฑตามหลักสูตร 
4) พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและออกแบบงาน

อยางสรางสรรค 
5) พัฒนาผูเรียนใหมคีุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรผานการประเมินตามเกณฑ  
6) พัฒนาผูเรียนใหมผีลการประเมินดานสมรรถนะผูเรียนของหลักสูตรผานตามเกณฑ 
7) พัฒนาผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ ดานศิลปะ ดนตรี กีฬา  
8) พัฒนาผูเรียนใหมสีุขภาพจิตและสุขภาพกายผานเกณฑตามที่โรงเรียนกําหนด 
9) พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการสื่อสารอยางนอย 2 ภาษา ไดเหมาะสมตามระดับชั้น 
10) พัฒนาผูเรียนใหดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเองโดยยึดแนว

พระราชดําริ และพระจริยวัตรของสมเด็จยา 
 

กลยุทธที่ 2  สงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
1) พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล  
2) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยเนนการใชเทคโนโลยี นวัตกรรมที่หลากหลาย  

เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาและผูเรียน โดยการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Leaning) 
3) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการที่มุงเนนองคความรู ทักษะและกระบวนการ      

ทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
4) พัฒนาระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
5) สงเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัดและความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   

ทักษะผูนํา ทักษะอาชีพ และจิตสาธารณะ 
6) พัฒนาการเรียนการสอนโดยผานภาคีเครือขายโรงเรียน ทั้งภายในและตางประเทศ 
 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความเปนครูมืออาชีพ 
1) สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจัดทําผลงาน

ทางวิชาการและงานวิจัยสูความเปนครูมืออาชีพ 
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในการ

จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล โดยใชสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเปนหองเรียน
คุณภาพสูมาตรฐานสากล 

3) สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีเจตคติที่ดีตอจรรยาบรรณและวิชาชีพ 
4) สงเสริมการแสวงหาความรูและเสริมสรางประสบการณครูสูมาตรฐานสากล  
5) พัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 2 ภาษา  
6) สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาตอตรงตามสายงาน

ที่รับผิดชอบ ในระดับท่ีสูงขึ้น 
7) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถโดยใชชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
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กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เนนการมีสวนรวม 
1) จัดระบบโครงสรางการบริหารที่มีประสิทธิภาพโดยใชหลักธรรมมาภิบาลสูความเปนมาตรฐานสากล 
2) ผูบริหารโรงเรียนมีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน 
3) พัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของโรงเรียน 
4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

 
กลยุทธที่  5 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมกับชุมชน ภาคีเครือขายแหงการเรียนรู 
               1) สงเสริมใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน 
               2) สรางเครือขายความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และผูปกครองในดานการจัดการเรียนรูการสราง
การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 
     3) สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา 
 
กลยุทธที่ 6 พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานศึกษา  

1) โรงเรียนมีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่ทันสมัย มีครุภัณฑ สื่อ และอุปกรณการเรียนรูและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

2) สงเสริมใหมีแหลงฝกปฏิบัติงาน แหลงเรียนรูทั้งภายในและนอกโรงเรียนที่เพียงพอและสอดคลองกับ
หลักสูตร 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน 
4) พัฒนาหองสมุดใหทันสมัย มีหนังสือและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอ 
5) ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการปฏิบัติงาน 
6) ปรับปรุงที่พักอาศัยที่สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ในการพักอาศัย 

อยางเพียงพอและเหมาะสม 
 

    วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
1. พัฒนาผูเรียน มีความเปนเลิศทางดานวิชาการบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย สามารถใช

ภาษาตางประเทศ ในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
2. พัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถพัฒนาตน โดยยึดแนวพระราชดําริ และประพฤติตนตาม พระจริยวัตรของ สมเด็จยา 
3. พัฒนาผูเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรง สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุขในฐานะพลโลก 
4. พัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและไดมาตรฐานสากล 
5. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู และการวิจัยเพื่อ

พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล 
6. พัฒนาโรงเรียนดวยระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
7. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมกับชุมชน ภาคีเครือขายแหงการเรียนรู 
8. พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหทันสมัยและเพียงพอ 

  



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563 – 2566          65 

4.2 การวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและตัวชี้วัดสถานศึกษา     
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ไดทําการวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายและตัวชี้วัดของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

วิสัยทัศน พันธกิจ 
โรง เรียน เฉลิมพระเกียรติสม เด็จพระศรี
นครินทร พะเยา ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เ ป น แ ห ล ง เ รี ย น รู ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ ไ ด
มาตรฐานสากล ผู เรียนเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู สามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา เปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีระเบียบวินัย ตามรอยพระจริย
วั ต ร ข อ ง ส ม เ ด็ จ ย า  ใ ฝ ใ จ สื บ ส า น ง า น
พระราชดําริ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี 
กีฬา มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ
แข็งแรง สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขในฐานะพลโลก 
 

1. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
มาตรฐานสากล 

2. ปลูกฝงใหผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย 

3. ปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4. เสริมสรางสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียนดวย
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

5. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศกับ
เจาของภาษาและแหลงเรียนรูอื่น จนสามารถใชภาษา
ในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา  

6. ปลูกฝงใหผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตน โดยยึดแนวพระราชดําริ
และประพฤติตนตามพระจริยวัตรของสมเด็จยา 

7. ปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทย 

8. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

9. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

10. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัด
การศึกษาดวยระบบคุณภาพ 
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การเชื่องโยงพันธกิจและเปาหมาย/เปาประสงคของสถานศึกษา 
พันธกิจ เปาหมาย/เปาประสงคของโรงเรียน 

1. สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และมาตรฐานสากล 

1. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความเปนสากล
บนพื้นฐานภูมิปญญาไทย 

 
2. ปลูกฝงใหผูเรียนมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย 
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา
ตนเองโดยยึดแนวพระราชดําริและพระจริยวัตร
ของสมเด็จยา 

3. ปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

4. เสริมสรางสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผูเรียน
ดวยศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

4. ผูเรียนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ
แข็งแรง สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ในฐานะพลโลก 

5. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาตางประเทศกับ
เจาของภาษาและแหลงเรียนรูอื่น จนสามารถใช
ภาษาในการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา  

3. ผูเรียนสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
ไดอยางนอย 2 ภาษา 

6. ปลูกฝงใหผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาตน โดยยึดแนว
พระราชดําริและประพฤติตนตามพระจริยวัตรของ
สมเด็จยา 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนา
ตนเองโดยยึดแนวพระราชดําริและพระจริยวัตร
ของสมเด็จยา 

7. ปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาและรวมอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทย 

8. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนรูและการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียนสูมาตรฐานสากล 

9. จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

8. โรงเรียนมีการพัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี สื่อ 
นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกใหทันสมัย
และพอเพียง 

10. สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการบริหารจัด
การศึกษาดวยระบบคุณภาพ 

6. โรงเรียนบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

7. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
รวมกับชุมชนภาคีเครือขายแหงการเรียนรู 
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4.3 การวิเคราะหความสอดคลอง และกรอบกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
     เปาประสงค และเปาหมายความสําเร็จ สูการปฏิบัติ ระยะ 4 ป (2563 – 2566) 

 

กลยุทธ วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค 

เปาหมายความสําเร็จ 
2563 2564 2565 2566 

กลยุทธที่ 1 
สงเสริมการ
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียนใหมี
คุณลักษณะ
เปน คนเกง ดี 
มคีวามสุข 
และมีลักษณะ
ความเปน
สากล    
 

1. พัฒนาผูเรียน 
มีความเปนเลิศ
ทางดานวชิาการ
บนพืน้ฐานภูมิ
ปญญาไทย 
สามารถใช
ภาษาตางประเท
ศ ในการสื่อสาร
ไดอยางนอย 2 
ภาษา 

2. พัฒนาผูเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
สามารถพัฒนา
ตน โดยยึดแนว
พระราชดาํริ 
และประพฤติตน
ตาม พระจริย
วัตรของ สมเด็จ
ยา 

3. พัฒนาผูเรียนมี
สุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย
สมบูรณแข็งแรง 
สามารถอยู
รวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข
ในฐานะพลโลก 

 

1. ผูเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ     
ทางการเรียนสูงกวา
เปาหมาย ที่โรงเรยีนกําหนด 

ผูเรียนเปนบุคคล
แหงการเรียนรู มี
ความเปนสากล
บนพื้นฐานภูมิ
ปญญาไทย 

    

2. ผูเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ  (o-net)         
สูงกวา ระดับประเทศ 

    

3. ผูเรียนมีความสามารถใน
การอาน คิด วิเคราะห เขียน
สื่อความ ผานเกณฑตาม
หลักสตูร 

90 91 92 93 

4. ผูเรียนมีทักษะและความ
ชํานาญดานการใชเทคโนโลยี
ในการเรียนรูและออกแบบ
งานอยางสรางสรรค ผาน
เกณฑตามที่โรงเรียนกําหนด 

90 91 92 93 

5. ผูเรียนผานการประเมิน
เกณฑดานคุณลักษณะ    
อันพึงประสงคของหลักสตูร 

90 91 92 93 

6. ผูเรียนมีผลการประเมินผาน
เกณฑดานสมรรถนะผูเรียน
ของหลักสูตร 

90 91 92 93 

7. ผูเรียนมีสุนทรยีภาพดานศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ผานเกณฑตามที่
โรงเรียนกาํหนด 

ผูเรียนมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย
สมบูรณแข็งแรง 
สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
ในฐานะพลโลก 

90 91 92 93 

8. ผูเรียนมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย ผานเกณฑ  
ตามที่โรงเรียนกําหนด 

90 91 92 93 

9. ผูเรียนมีความรูความสามารถ
ในการสื่อสารอยางนอย 2 
ภาษา ไดเหมาะสมตาม
ระดับชั้น       ผานเกณฑ
ตามที่โรงเรียนกําหนด 

ผูเรยีนสามารถใช
ภาษาตางประเทศ
ในการสื่อสารได
อยางนอย 2 ภาษา 

90 91 92 93 

10. ผูเรียนดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาตนเองโดย
ยึดแนวพระราชดําริและ
พระจริยวตัรของสมเด็จยา 
ผานเกณฑตามที่โรงเรียน
กําหนด 

ผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถ
พัฒนาตนเองโดยยึด
แนวพระราชดําริและ
พระจริยวัตรของ
สมเด็จยา 

90 91 92 93 
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กลยุทธ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค 
เปาหมายความสําเร็จ 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธที่ 2  
สงเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ 

4. พัฒนาการ
จัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปน
สําคัญและได
มาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรให
สอดคลองกับพันธกิจ 
เปาหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ผูเรียนเปนบุคคล
แหงการเรียนรู มี
ความเปนสากลบน
พื้นฐานภูมิปญญา
ไทย 

90 91 92 93 

2. ครูผูสอนมีแผนจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active 
Leaning) 

    

3. ครูผูสอนจัดการเรียนรู
โดยใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผูเรียนและ
เนื้อหาวิชา 

 

    

4. ครูผูสอนจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการที่เนน 
ทักษะ ความรูและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
เทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ 

 

    

5. โรงเรียนมีระบบนิเทศ 
ติดตาม การจัดการ
เรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

    

6. จัดกิจกรรมที่
หลากหลายตามความ
ถนัดและความสามารถ
พิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต ทักษะผูนํา ทักษะ
อาชีพและจิตสาธารณะ 

 

    

  7. โรงเรียนมีภาคีเครือขาย
โรงเรียนทั้งภายในและ
ตางประเทศ 
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กลยุทธ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค 
เปาหมายความสําเร็จ 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธที่ 3 
พัฒนา
คุณภาพครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา ใหมี
ความเปน
ครูมืออาชีพ 

5. พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมี
ความรู 
ความสามารถใน
การจัดการ
เรียนรู และการ
วิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียนสู
มาตรฐานสากล 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดรับการสงเสริม
อบรมพัฒนาวิชาชีพ 20 
ชั่วโมงตอป 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา      
มีความรู
ความสามารถ     
ในการจัดการเรียนรู
และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
สูมาตรฐานสากล 

90 90 91 91 

2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดทําผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจัย ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง 

    

3. ครมูีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล 

    

 

4. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความสามารถใน
การผลิต พัฒนาและใชสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     

 

5. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

     

 

6. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขารวมฝก
ประสบการณดานวิชาชีพ
ในตางประเทศ 

     

 

7. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถสื่อสาร
ภาษาตางประเทศไดอยาง
นอย 2 ภาษา 

     

  

8. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดศึกษาตอตรงตาม
สายงานที่รับผิดชอบ ใน
ระดับที่สูงขึ้น 

     

  

9. โรงเรียนใช
กระบวนการพัฒนาครู 
รูปแบบชุมชนแหงการ
เรียนรู (PLC) 
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กลยุทธ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค 
เปาหมายความสําเร็จ 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธที่ 4 
พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา
ที่เนนการมี
สวนรวม 

6. พัฒนาโรงเรียน
ดวยระบบการ
บริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ 

1. โรงเรียนมโีครงสรางการ
บริหารงานดวยระบบบริหาร
จัดการคณุภาพเปน
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนบริหารจัดการ
ดวยระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

90 90 91 91 

2. ผูบริหารโรงเรียนมภีาวะผูนํา มี
คุณธรรม จรยิธรรม มีความรู 
ความสามารถในการบริหาร
จัดการโรงเรยีน 

 

    

3. โรงเรียนมรีะบบการจัดทํา
งบประมาณที่สอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายของ
โรงเรียน 

 

    

4. โรงเรียนมผีลการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐาน
สถานศึกษาท้ังภายใน และ
ภายนอก ในระดับดีขึ้นไปและ
ไดรับการรับรองทุกมาตรฐาน 

 

    

5. โรงเรียนมรีะบบกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษาตอเนื่อง 

 
    

กลยุทธที่ 5  
สงเสริมการ
พัฒนา
คุณภาพ
การจัด
การศึกษา
รวมกับ
ชุมชน ภาคี
เครือขาย
แหงการ
เรียนรู 

7. พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
รวมกับชุมชน   
ภาคีเครือขาย   
แหงการเรียนรู 

1. ผูปกครองและชุมชนมมีีสวน
รวมในการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษารวมกับ
ชุมชนภาคีเครือขาย
แหงการเรียนรู 

 
90 

 
90 

 
91 

 
91 

2. โรงเรียนมเีครือขายความ
รวมมือท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ผูปกครอง 

    

3. โรงเรียนมคีวามรวมมือระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนในการบริหาร
จัดการศึกษา 

     

4. โรงเรียนไดรบัความรวมมือจาก
ผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวม
รับผิดชอบการตอผลการจัด
การศึกษาใหมีคณุภาพและได
มาตรฐาน 

     

5. โรงเรียนมีการจดักิจกรรม
สรางสรรคความสมัพันธ
ระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชมรมผูปกครอง 
ครู ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน
อยางเปนรูปธรรมและ
สม่ําเสมอ 
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กลยุทธ 
วัตถุประสงค 
เชิงกลยุทธ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาประสงค 
เปาหมายความสําเร็จ 

2563 2564 2565 2566 
กลยุทธที่ 6 
พัฒนา
แหลง
เรียนรู 
เทคโนโลยี 
และสิ่ง
อํานวย
ความ
สะดวก
ภายใน
สถานศึกษา 

8. พัฒนาแหลง
เรียนรูเทคโนโลยี 
สื่อ นวัตกรรม 
และสิ่งอํานวย
ความสะดวกให
ทันสมัยและ
เพียงพอ 

1. โรงเรียนมีหองเรียนและ
หองปฏิบัติการที่ทันสมัย มี
ครุภัณฑ สื่อ และอุปกรณ
การเรียนรูและมี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

โรงเรียนมีการ
พัฒนาแหลงเรียนรู 
สื่อ นวัตกรรมและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ทันสมัย
และพอเพียง  

 
90 

 
91 

 
92 

 
93 

2. โรงเรียนมีแหลงฝก
ปฏิบัติงาน แหลงเรียนรูทั้ง
ภายในและนอกโรงเรียนที่
เพียงพอและสอดคลองกับ
หลักสูตร 

    

3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงทันสมัย
และเพียงพอตอการใชงาน 

     

4. โรงเรียนมีหองสมุดให
ทันสมัย มีหนังสือและสื่อ 
การเรียนรูที่หลากหลาย
และเพียงพอ 

     

5. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ 
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ      
การเรียนรูและการ
ปฏิบัติงาน 

     

6. โรงเรียนมีที่พักอาศัยที่
สะอาดปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและ
สาธารณูปโภคในการพัก
อาศัยอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 
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4.4 แผนที่กลยุทธของโรงเรียน 
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สวนที่  5  
 การบริหารแผนสูการปฏิบัติ    

 
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน    
     แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา              
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระยะ 4 ป (2563-2566) จัดทําขึ้นเพื่อ
ใช เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติการที่ เชื่อมโยง สอดคลองกับนโยบายในการจัดการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 36 
จังหวัดพะเยา กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร และหนวยงานอื่นๆที่เก่ียวของ  
 

5.1 การบริหารแผน 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา ใชการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาโรงเรียน  (ระยะ 4 ป) พ.ศ. 2563 - 2566   

1) หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใน ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการดังนี้ 
    1.1) หลักนิติธรรม คือ การดําเนินการจะตองถูกตองตาม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งตางๆ 

ที่เกี่ยวของเปนหลักในการดําเนินการในทุกข้ันตอน 
    1.2) หลักคุณธรรม คือ การดําเนินการจะตองคํานึงถึงความถูกตองไมผิดศีลธรรมอันดี ไมทําใหผู

ที่มีสวนเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียเดือดรอน 
    1.3) หลักความโปรงใส คือ การดําเนินการจะตองสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
    1.4) หลักความมีสวนรวม คือ การดําเนินการจะตองเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีสวน

ได สวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 
   1.5) หลักความรับผิดชอบ คือ การดําเนินการจะมีผูไดรับมอบหมายและตองมีความรับผิดชอบ 

พรอมที่จะปรับปรุงและแกไขไดตอไป 
   1.6) หลักความคุมคา คือ การดําเนินการองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัดดังนั้น 

ในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัด ความคุมคา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM) 
   2.1) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหาร  ครู – 

อาจารย  นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
   2.2) การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานและพัฒนาทีมงาน 

การพัฒนาวิชาชีพ 
   2.3) การแสดงภาระงานที่ตรวจสอบได เปนประชาธิปไตย โปรงใส ตรวจสอบได และรายงาน 

ผลการดําเนินงาน 
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5.2 การกํากับติดตาม 
โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ     

การจัดการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2563 - 2566  (ระยะ 4 ป)  ใชกระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
PDCAS Model ในทุกกระบวนการทํางาน โดยมีนโยบายกําหนดใหทุกกลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู
ดําเนินงานภายใตวงจรคุณภาพ ครบทุกข้ันตอน ดังนี้ 
       1) การวางแผน (Plan: P)  การวางแผนจัดทําโครงการ พิจารณา ดังนี้  
          - วัตถุประสงคเหมาะสมและสอดคลองกับแผนของพันธกิจหรือไม 
          - มีการกําหนดผูรับผิดชอบหรือไม 
          - ระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไวเหมาะสมหรือไม 
          - งบประมาณที่กําหนดเหมาะสมหรือไม 
          - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินการหรือไม 
      2) การดําเนินงานตามแผน (Do: D) การกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ ดังนี้ 
          - มีการกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการดําเนินการหรือไม 

- มีผูรับผิดชอบดําเนินการไดตามที่กําหนดไวหรือไม 
- มีการประสานงานกับผูที่เกี่ยวของมากนอยเพียงไร 
- สามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม 
- สามารถดําเนินการไดตามงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม 

      3) การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน (Check: C) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
- ไดมีการกําหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม 
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 
- ปญหา/จุดออนที่พบในการดําเนินการมีหรือไม 
- ขอดี/จุดแข็งของการดําเนินการมีหรือไม 
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      4) การปรับปรุงผลการดําเนินงาน (Act : A)  นําขอมูลที่ไดจากการกํากับติดตามการดําเนินงานไป
ปรับปรุงตอไป 

- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแกปญหา/จุดออนท่ีคนพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมขอดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น 
- มีการนําผลที่ไดจากการระดมสมองเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสําหรับใชวางแผนจัดทําโครงการ 

ในครั้งตอไป 
- กําหนดกลยุทธในการจัดทําแผนพัฒนาคุ 

 

โดยทั้ง 4 ขั้นตอน มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency 
Economy : S)  ซึ่งประกอบดวย 3 หวง คือ พอประมาณ  มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข คือ ความรู 
และคุณธรรม มาบูรณาการ ในกระบวนการทํางานทุกขั้นตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพกระบวนการจัดการระบบบริหารคุณภาพ  PDCAS Model 
 

ในการกํากับติดตาม โรงเรียนจัดใหมีการประชุม นิเทศ เพื่อปรึกษาหารือ ปรับปรุงการดําเนินงานทุก
ดานอยางตอเนื่องทุกสัปดาหๆ ละ 1 ครั้ง โดยกระบวนการเครือขายชุมชนแหงการเรียนรู (PLC : (Professional 
Learning Community) ไดแก 

 
   การประชุมฝายบริหาร             ในวันจันทร เวลา 13.00 น.- 17.00 น. 
   การประชุมกลุมบริหารงาน        สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 15.00- 16.30 น. 
   การประชุมกลุมสาระการเรียนรู   สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 15.00 -16.30 น.  
    

ซึ่งระบุวันเวลา ประชุมไวในตารางสอนใหกับครูทุกคน เพื่อไดมีเวที และโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงาน โดยใชกระบวนการ PDCAS Model ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม
ตางๆ  
 นอกจากนี้ยังจัดใหครูทุกคนและทุกระดับชั้น มีชั่วโมงบูรณาการ ในวันอังคาร เวลา 14.30- 16.30 น. 
ทุกสัปดาห ไดจัดกระบวนการ สรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และการประชุมประจําเดือน ทุกเดือน
อยางตอเนื่อง และในชวงสุดทายของทุกๆ ภาคเรียนจะมีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู สรุป ประเมินผลงาน
และหาแนวทางพัฒนาตลอดมา 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563 – 2566          76 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดมีการวางแผนปฏิบัติการ ซึ่งมุงเนนใหครู บุคลากรไดปฏิบัติงาน
อยางจริงจัง โดยใช กระบวนการ PDCAS  Model โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด มีการวิเคราะห
ผลลัพธ ในปการศึกษาที่ผานมาเทียบกับเปาหมาย เชน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
บริหารงานวิชาการ มีการกําหนดผูรับผิดชอบ โดยกลุมสาระการเรียนรู มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล อยางเปนระบบแบบกัลยาณมิตร โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีการประชุมเพื่อสรุปผลเปน
ประจําทุกสัปดาห ทุกเดือน เมื่อสิ้นปการศึกษา มีการรายงานผลผานทางรายงานประจําปของโรงเรียน ทําให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัด สงผลใหไดรับความรวมมือจาก ครู ผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปนอยางด ี

  
การปรับเปลี่ยนโครงการ 

          ในการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการติดตามประเมินโครงการประกอบดวย 
รองผูอํานวยการ หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จะกํากับติดตามและประเมินโครงการอยางตอเนื่อง 
ซึ่งทางโรงเรียนกําหนดใหแตละกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรูมีชั่วโมงนิเทศกํากับติดตามการดําเนินงาน เพื่อ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน เปรียบเทียบผลลัพธที่เปนจริงกับผลลัพธที่พยากรณไว รวมทั้ง
วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันคณะกรรมการจะมี
การประเมินโครงการ เพื่อประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริง  
กับผลที่คาดวาจะไดรับ ซึ่งจะเปนการคาดการณผลการดําเนินงานลวงหนา ทําใหทราบวาโครงการที่กําลัง
ดําเนินการอยูประสบผลสําเร็จหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร เพื่อจะไดมีการปรับปรุงโครงการใหม และ
หาแนวทางแกไขปญหาเฉพาะหนา ทั้งยังสรางความมั่นใจขององคกรตอการเปลี่ยนแผนและปฏิบัติตามแผน
ใหมไดทันที หากอยูในสภาวะที่จําเปน เชน การขยายเวลาโครงการ การเพิ่มงบประมาณ ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินงาน โดยมีกระบวนการ ดังภาพ 
 

 

 
 ภาพแสดงกรณีมีความจําเปนจะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 

 
 
 



แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563 – 2566          77 

3.3 กรอบการประเมินผล 
 
โรงเรียนไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา โดยกําหนดกรอบการประเมินผลตามกลยุทธทั้ง 6 ดาน โดยมีเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 
 

รายการ ผลการพัฒนา (รอยละความสําเร็จ) 

ปงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 
กลยุทธที่ 1 90 91 92 93 

กลยุทธที่ 2 90 91 92 93 
กลยุทธที่ 3 90 90 91 91 
กลยุทธที่ 4 90 90 91 91 

กลยุทธที่ 5 90 90 91 91 

กลยุทธที่ 6 90 91 92 93 
คาเฉลี่ยรอยละ 90 90.50 91.50 92.00 

 

เกณฑการประเมินความสําเร็จ 
โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 80 ขึ้นไป  อยูในระดับ  ดีเยี่ยม  
โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 70-79      อยูในระดับ ดีมาก 
โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด รอยละ 50– 69    อยูในระดับ พอใช 
โครงการบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด ต่ํากวารอยละ 50  อยูในระดับ ปรับปรุง 

 
5.4 ระบบติดตามประเมินผล 
    โรงเรียน ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา ดังนี้ 

1) มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ 
3) จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
4) ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
5) รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 
    5.1) ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหวางปฏิบัติ 
    5.2) ระยะที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
6) นําขอมูลที่ไดจากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห เพื่อนผลการศึกษาวิเคราะหดังกลาว 

ไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหดีขึ้นตอไป 
 

5.5 การรายงานผล 
 

1) รายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแตละกิจกรรมที่กําหนดให โดยผูรับผิดชอบ โครงการ/ กิจกรรม 
2) เมื่อสิ้นปการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปและรายงานตอผูที่เกี่ยวของ และ 

หนวยงานตนสังกัด นําผลจากการสรุปการไปเปนขอมูลในการวางแผนแกไข ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในป
การศึกษาตอไป 
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ภาคผนวก 
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การประชุมของคณะกรรมการดําเนินงาน  
ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเกี่ยวของ 

เพื่อรวมกันจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระยะ 4 ป (2563-2566) 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครู รวมกันพิจารณารางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกันพิจารณาและใหความเห็นชอบ 
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การประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 ระยะ 4 ป ( 2563 – 2566 ) 

วันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมโลซานต 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
********************************************************************************* 
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การประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ระยะ 4 ป ( 2563 – 2566 ) 

วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมโลซานต 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร พะเยา 

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
********************************************************************************* 
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การประเมินความเหมาะสมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย 

****************************************************** 
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ผลการประเมินความเหมาะสม ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 4 (2563-2566) 
 

ที ่ รายการประเมิน คาเฉลี่ยของผลประเมิน แปรผล 
1 วิสัยทัศน 4.30 มาก 
2 กลยุทธที่ 1  4.37 มาก 
3 กลยุทธที่ 2 4.34 มาก 
4 กลยุทธที่ 3 4.40 มาก 
5 กลยุทธที่ 4 4.30 มาก 
6 กลยุทธที่ 5 4.16 มาก 
7 กลยุทธที่ 6 4.15 มาก 
8 อัตลักษณโรงเรียน : “ผูเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย 

สื่อสารไดสองภาษา  มุงมั่นพัฒนาตนตามแนว
พระราชดําริ สรางสุนทรียดวยดนตรี  ใชเทคโนโลยี
อยางชาญฉลาด” 

4.16 มาก 

9 เอกลักษณโรงเรียน : “วินัยยอด วิชาการเยี่ยม 
เปยมคุณธรรม นอมนําแนวทางตามพระราชดําริ ” 

4.28 มาก 

10 ปณิธานของโรงเรียน :  “ สรางคนเกง  คนดี มี
ความเปนผูนํา สูสังคมไทยและสังคมโลก ” 

4.40 มาก 

11 พันธกิจของโรงเรียน 4.42 มาก 
12 เปาประสงคของโรงเรียน 4.31 มาก 
13 คานิยม 4.37 มาก 
14 สมรรถนะหลักของโรงเรียน สว.พย. 4.36 มาก 
15 โอกาสเชิงกลยุทธที่สําคัญของโรงเรียน 4.48 มาก 
16 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4.36 มาก 
17 เปาหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน รายป ระหวางป  2563- 2566  (หนวย
รอยละตอป) 

4.25 มาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
2563-2566 

4.32 มาก 
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