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กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 

คำนำ 

 

 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะท่ีมีสภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน

สถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความ

หลากหลาย  การขับเคล่ือนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value 

Creation)  ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้  

 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  ๓  ปี  (๒๕๖๒- ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 

ฉบับนี้  เป็นการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน

และการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

  ส่วนท่ี  ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

  ส่วนท่ี  ๒ วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 

  ส่วนท่ี  ๓  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  ส่วนท่ี  ๔ แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  

  ส่วนท่ี  ๕ แผนการควบคุมและกำกับติดตาม  

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  ๓  ปี  (๒๕๖๒- ๒๕๖๔)    ฉบับ

นี้จะเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนดไว้  

 

 

 

         คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

            หน้า 

 คำนำ 
 ส่วนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา  
  ๑. ข้อมูลท่ัวไป         ๒ 
   ๒. ข้อมูลครูและบุคลากร        ๕   

   ๓. ข้อมูลนักเรียน        ๖ 

  ๔. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    ๗ 

  ๕. ผลการทดสอบระดับชาติ       ๗ 

  ๖. ผลการทดสอบ LAS        ๙ 

  ๗. สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๑๐ 

  ๘. ข้อมูลงบประมาณ        ๑๒ 

  ๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       ๑๒ 

   ๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา       ๑๓ 

   ๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผ่านมา     ๑๔ 

 ส่วนที่  ๒  วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 

  ๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน (SWOT Analysis)    ๒๑ 
  ๒. ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน      ๒๒ 

  ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๒๓ 

  ๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๒๔ 

      กลยุทธ์ที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๒๔ 
      กลยุทธ์ที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๒๔ 
      กลยุทธ์ที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ๒๕ 
 ส่วนที่  ๓  กลยุทธ์  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

  ๑.แผนท่ีกลยุทธ์  ( Strategy  Map )       ๒๗ 

  ๒. กรอบกลยุทธ์/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/(๓ ปีการศึกษา)   ๓๐ 

 ส่วนที่  ๔  แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม 

      กลยุทธ์ที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน      ๓๙ 
      กลยุทธ์ที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ๔๑ 
      กลยุทธ์ที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ๔๓ 
 

 



สารบัญ (ต่อ) 

            หน้า 

 คำนำ 
 ส่วนที่  ๕  แผนการควบคุม  กำกับติดตาม  

   ๑. การนำแผนสู่การปฏิบัติ       ๔๕ 

       ๒. การติดตามและประเมินผล        ๔๕ 
  ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์    ๔๗ 
 

   

 

  

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
              ข้อมูลพืน้ฐานสถานศึกษา  

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวทิยา 

 

 

 



 
 

ตอนท่ี ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

  ๑. ข้อมูลทั่วไป 

  ช่ือโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา    เลขท่ี   ๕๖  หมู่ท่ี  ๕ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวนจังหวัด

ชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑โทร ๐๗๗-๕๕๑๑๑๔                       

โทรสาร๐๗๗ – ๕๕๑๑๓๔  e-mailpaknamlangsuanwittaya@gmail.com  website  www.PNLS.ac.th 

เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อที่   ๔๘  ไร่  ๒ งาน ๖๘  ตารางวา  

เขตพื้นท่ีบริการตำบลปากน้ำ  ตำบลบางน้ำจืด   

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๑๗  ประชาชนท้องถิ่นโดยการนำของสมาคมขาวประมงปากน้ำหลังสวน มี

ความประสงค์ให้ต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นในท้องถิ่นตำบลปากน้ำ ผู้ริเริ่มคือ                      นาย

ขจร อุสายพันธ์ นายกสมคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน นายจิตต์ประพันธ์  เพชรกรรพุม อาจารย์ใหญ่โรงเรียน

วัดสว่างมนัส  นายอุทัย  ชูโชติ  ศึกษาธิการอำเภอหลังสวน   นายไพฑูรย์  กิตติวานิช  และคณะกรรมการของ

สมาคม  นายประมวล  กุลมาตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  การจัดหาที่ดิน ประกอบดัวย  นายห้วง  บุญเซ่ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ตำบลปากน้ำ  เป็น

หัวหน้าคณะ  นายขจร  อุสายพันธ์  นายจิตต์ประพันธ์  เพชรกรรพุม  นายสุชาติ  รัตนราช  

นายวิชา  บุญสวัสดิ์  นายซ้วน  สุวรรณยอด  นายเยื้อง  ทองประเสริฐ   นายโมลี  สอนสวัสดิ์  นายปราณี  

วิริยะกุล  และนายช่ืน  ต้ังมณี  ได้ท่ีดินท้ังหมด  ๔๘ ไร่  ๒  งาน  ๖๘  ตารางวา 

  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้ต้ังโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  เมื่อวันท่ี  

๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  เปิดทำการสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  ๒  มิถุนายน  ๒๕๒๐  จำนวน  ๒ 

ห้องเรียน  นักเรียน  ๙๐  คน  โดยอาศัยสถานที่และบุคลากรของโรงเรียนวัดสว่างมนัส เป็นเวลา ๔ เดือน 

ต่อมาย้ายไปเรียนท่ีอาคารโรงเรียนประมงสงเคราะห์  ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ท่ีสมาคมชาวประมงปากน้ำหลัง

สวนให้การสนับสนุน   

  ย้ายมาสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๑  ในตอนแรกมีอาคารชั่วคราว ๒ หลัง 

จากงบประมาณ ๑ หลัง และเงินบริจาค ๑ หลัง (โดยการนำของ  นายห้วง  บุญเซ่ง)  ๘  ห้องเรียน  บ้านพัก

ครู  ๑ หลัง   บ้านพักภารโรง ๑ หลัง  และได้รับบริจาคห้องส้วม  ๒  หลัง   
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  ปัจจุบันโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี ๕๖ หมู่ท่ี  ๕  ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลัง

สวน  จังหวัดชุมพร  ที่ราชพัสดุ ชพ. ๕๕๒  ในเขตเทศบาล ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน  โรงเรียนจัดการ

เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 

๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓)  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๓  และช่วงชั้นที่ ๔ 

พุทธศักราช ๒๕๔๔  ของกระทรวงศึกษาธิการ  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทยให้เป็นโรงเรียนท่ีมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงสุดซึ่งประกอบด้วยประกันคุณภาพ

ภายในและประกันคุณภาพภายนอก  โดยโรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนนำร่องและได้ดำเนินการ

ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ดีระดับหนึ่ง  ท้ังนี้ด้วยความพยายาม ความมุ่งมั่นจึงร่วมมือกันในการพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน  โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน ซึ่งเป็นท่ียอมรับของชุมชน มีจำนวนนักเรียนนอกเขต

บริการทุกพื้นท่ีของอำเภอหลังสวนและอำเภอใกล้เคียง ถึงร้อยละ ๗๕ ดังนั้นโรงเรียนจึงปรบักลยุทธ์ให้

สอดคล้อง สนองความต้องการของชุมชน แม้จะมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับนักเรียนซึง่มีหลากหลายแตกต่าง

กัน  เพื่อเป็นการบริการชุมชนด้านการศึกษาด้วยความเสมอภาคและความคาดหวังของชุมชน  โดยมีเป้าหมาย

สำคัญ เพื่อต้องการผลิตผลท่ีเกิดขึ้นนั้นนักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่อย่างมีความสุข เป็นทรัพยากรท่ีมี

คุณภาพและคุณค่า ในการพัฒนาท้ังทางสติปัญญา สังคม ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื่อพัฒนาชุมชน 

สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 การให้บริการชุมชน/สังคม 

 การบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนควบคู่ไป

ด้วย  โดยความช่วยเหลือ การบริการชุมชนในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ด้านวิชาการ การพัฒนาอาชีพ และสุขอนามัย  

เป็นต้น  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

องค์กร และชุมชน  ดังนี้ 

๑. ณรงค์ป้องกันเกี่ยวยาเสพติด 
๒. รณรงค์และส่งเสริมเกี่ยวกับประชาธิปไตย / การเลือกตั้ง 
๓. รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับไข้เลือดออก 
๔. รณรงค์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย 
๕. การจัดกิจกรรมในวันเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ประเพณีลอยกระทง  



 
 

๖. การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ในวันพ่อแห่งชาติ   วันแม่แห่งชาติ  
๗. การให้บริการอาคารสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
๘. การให้บริการบุคลากรในการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น  เป็นกรรมการตัดสินกระทง  

ประกวดร้องเพลง  ประกวดนางนพมาศ 

๙. บริการวงดุริยางค์ของโรงเรียนในการแข่งขันกีฬาของชุมชนหมู่บ้าน เช่น กีฬา อบต. 
๑๐. บริการกลองยาวให้แก่ชุมชนในงานประเพณี  แห่เทียนพรรษา   

   ข้อมูลผู้บริหาร 

๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน ช่ือ   นายทินกฤต  แซ่ตั้ง โทรศัพท์     ๐๘๓๗๕๗๘๖๗๙   mail   -    
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี   สาขาคอมพิวเตอร์  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๑  

จนถึงปัจจุบัน เวลา ๔ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากร   

( ข้อมูล เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ) 

 

 

๓.  ข้อมูลนักเรียน ( ณ วนัที ่๑๐ มถิุนายน ของปีการศกึษาทีร่ายงาน) 

   ๑) จ านวนนักเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารทัง้สิน้ ………๒๕๑………….คน 

ผู้บริหาร, ๑

ครผูู้สอน, ๑๕

พนักงานราชการ, 
๑

ครอูตัราจ้าง, ๕

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ, ๒

ผู้บริหาร

ครผูู้สอน

พนักงานราชการ

ครอูตัราจ้าง

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑ ๑๕ ๑ ๕ ๒ 

       สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของคร ู๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิฃา (ชม./สปัดาห์) 

  ๑. บรหิารการศกึษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร ์ ๓ ๑๙ 

๓. วทิยาศาสตร ์ ๕ ๒๑ 
๔. ภาษาไทย ๒ ๒๒ 
๔. ภาษาองักฤษ ๒ ๒๐ 
๖. สงัคมศกึษา ๓ ๒๒ 
๗. สุขศกึษาและพลศกึษา ๑ ๑๙ 
๘. การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๓ ๑๙ 
๙. ศลิปะ ๒ ๒๐ 

รวม ๒๑ ๒๐.๒๕ 
 



 
 

   ๒) จ านวนนกัเรยีนในโรงเรยีนทัง้สิน้  ๒๕๑ คน 

ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้อง เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 

  ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๒๘ ๒๐ ๔๘ ๒๔ 

ม.๒ ๒ ๒๘ ๒๗ ๕๕ ๒๗.๕ 

ม.๓ ๒ ๓๕ ๒๒ ๕๗ ๒๘.๕ 

รวม  ๙๑ ๖๙ ๑๖๐  

ม.๔ ๒ ๑๐ ๒๕ ๓๕ ๑๗.๕ 

ม.๕ ๓ ๘ ๑๖ ๒๔ ๘ 

ม.๖ ๒ ๑๓ ๑๙ ๓๒ ๑๖ 

รวม  ๓๑ ๖๐ ๙๑  

รวมทัง้หมด ๑๓ ๑๒๒ ๑๒๙ ๒๕๑  
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๔. สรปุข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘- ๒๕๖๐ 

 

๕. ผลการทดสอบระดบัชาติ 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี   ๓   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 



 
 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๓    ปีการศึกษา  ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ 

 

 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 



 
 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖    ปีการศึกษา  ๒๕๕๗- ๒๕๖๐ 

 

๖. ผลการทดสอบ LAS 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๑   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 



 
 

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๒   ปีการศึกษา  ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗. สรปุการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรใูนสถานศึกษา 

 

จ านวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  

 



 
 

๘. ข้อมูลงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

งบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ฝ่าย จ านวนเงิน 

ฝ่ายวชิาการ ๓๙๖,๓๘๔.๐๐ 

ฝ่ายบรหิารทัว่ไป ๑๓๒,๑๒๘.๐๐ 

ฝ่ายบุคลากร ๙๘๖,๐๘๔.๐๐ 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ ๖๖,๐๖๔.๐๐ 

รวม ๑,๕๘๐,๖๒๔.๐๐ 

 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
    ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบรเิวณโรงเรยีนมลีกัษณะ โดยทัว่ไปเป็นสงัคมชาวประมงและชาวสวน 
ในเขตทีต่ัง้ โรงเรยีนจะเป็นพืน้ทีส่วนของชาวบา้น ชุมชนของพืน้ทีบ่รกิารเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวประมง 
ซึ่งอพยพมาจากถิน่อื่น มรีายไดไ้ม่แน่นอนและส่วนมากท าประมงโดยการรบัจา้ง ไม่มเีรอืประมงเป็น
ของตนเอง การศกึษาน้อย นักเรยีนส่วนใหญ่ไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัครอบครวั ชาวสวนจะอยู่บรเิวณรอบ
นอกของต าบลปากน ้า ประชาชนร้อยละ  ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวฒันธรรมท้องถิ่นเป็นที่
รู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณีแห่พระแข่งเรือ  มีประชากรประมาณ ๑๑ ,๗๖๔ คน บริเวณใกล้เคยีง
โดยรอบโรงเรยีน ได้แก่สวนปาล์ม   สวนไม้เคี่ยม  กลุ่มส่งเสรมิการแปรรูปอาหารทะเลปากน ้าหลงั
สวน  อาชพีหลกัของชุมชน คอืรบัจา้งท าประมง   ท าสวน    
  ๒) ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศกึษาระดบั มธัยมศกึษาปีที ่๓ อาชพีหลกั คอือาชพี
รบัจา้ง  ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกจิ/รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อครอบครวั ตอ่ปี ๔๕,๐๐๐ 
บาท      จ านวนคนเฉลีย่ต่อครอบครวั ๕ คน 

 ๓) โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน 

     โอกาสและขอ้จ ากัดของโรงเรียน การท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ในเขตเทศบาลต าบลปากน า้หลังสวน 
ท าใหไ้ดร้บัการสนับสนุนในหลาย ๆ ดา้น จากผูน้  าทอ้งถิ่น และองคก์รเอกชน รวมทัง้ผูท่ี้ก่อตัง้โรงเรียน
ทัง้หลายก็ยังดูแลโรงเรียน สนับสนุนดา้นแหล่งเรียนรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่นและทรพัยากรทางการศึกษา 
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอุปสรรค  คือผูป้กครองมีรายได้นอ้ย นักเรียนอยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกซึ่ง
ส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียน 
 



 
 

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู นายบันลือ รัตนบุรี/รางวัลรองผู้ช่วย

ผู้บริหารดีเด่น 

 

 

นายสังวาลย์ ทองยังยืน/เหรียญเงนิระดับ

เขต/การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช

นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-6 

 

 

นายสังวาลย์ ทองยังยืน/เหรียญทองระดับ

เขต/การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทชาย ม.4-6 

สพม.๑๑ 

 

 

 

สพม.๑๑ 

 

 

 

 

สพม.๑๑ 

 

นักเรียน เด็กชายสุทธิพร พวงบุปผา/เหรียญทอง/

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ประเภทชาย ม.๔-๖ 

 

นายนรากร จิตแจ้ง/ เหรียญทองระดับ

เขต/การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทชาย ม.๔-๖ 

 

สพม.๑๑ 

 

 

 

 

สพม.๑๑ 

 

 

 

 
 

 



 
 

๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบที่ผ่านมา   

๑๑.๑ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

 ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอา่นการเขยีน การสื่อสารและ
การคดิค านวณตามเกณฑข์องแต่ละดบัชัน้ 

๒) ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา 

๓) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔) ความกา้วหนา้ทางการเรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา 

๕) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการ
สอบวดัระดบัชาต ิ

๖) ความพรอ้มในการศกึษาต่อการฝึกงานหรอืการ
ท างาน 

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 

๑) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษา
ก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 
อนัดขีองสงัคม 

๒) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 

๓) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเย่ียม 

 
 



 
 

 ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษา
ก าหนดชดัเจน 

๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่
เน้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น ทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและ
บุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

๒.๓ การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๒.๔ การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

๓. การมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการร่วม
รบัผดิรบัชอบต่อผลการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ
และไดม้าตรฐาน 

๔. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดั
การศกึษา 

 

ดีเย่ียม  



 
 

 ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

ผลการติดตาม 

ตรวจสอบโดย

หน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

๑. การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสให้
ผูเ้รยีนทุกคนมสี่วนร่วม 

๒. การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของ
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

๓. การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของ   

    ผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

ดีเย่ียม 

 
 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนั 

คณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบั
คุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

ดีเย่ียม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑.๒ ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน) 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้เรียน 

๑.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ความสามารถในการอา่นการเขยีน การสื่อสารและ
การคดิค านวณตามเกณฑข์องแต่ละดบัชัน้ 

๒) ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละคดิอยา่งมี
วจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
แกปั้ญหา 

๓) ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

๔) ความกา้วหนา้ทางการเรยีนตามหลกัสตูร
สถานศกึษา 

๕) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการ
สอบวดัระดบัชาต ิ

๖) ความพรอ้มในการศกึษาต่อการฝึกงานหรอืการ
ท างาน 

๑.๒ คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผู้เรียน 

๑) การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษา
ก าหนดโดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรม 
อนัดขีองสงัคม 

 

๒) ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 

ดีเย่ียม 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน) 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๓) การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจติสงัคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

๑. การมเีป้าหมาย วสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษา
ก าหนดชดัเจน 

๒. การวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 

๒.๑ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการที่
เน้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น ทุก
กลุ่มเป้าหมายและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

๒.๒ การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครูและ
บุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 

๒.๓ การวางแผนการบรหิารและการจดัการขอ้มลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

๒.๔ การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

๓. การมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และการร่วม
รบัผดิรบัชอบต่อผลการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพ
และไดม้าตรฐาน 

๔. การก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารและการจดั
การศกึษา 

ดีเย่ียม 



 
 

มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศกัราช ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน) 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดัการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

๑. การมกีระบวนการเรยีนการสอนทีส่รา้งโอกาสให้
ผูเ้รยีนทุกคนมสี่วนร่วม 

๒. การจดัการเรยีนการสอนทีย่ดึโยงกบับรบิทของ
ชุมชนและทอ้งถิน่ 

๓. การตรวจสอบและประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของ   

    ผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ 

ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี ๔ ระบบการประกนั 

คณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

การใชร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อยกระดบั
คุณภาพการจดัการศกึษาใหด้ยีิง่ขึน้ 

ดีเย่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน น้ำหนัก(คะแนน) คะแนนที่ได้ ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๘ ดีมาก 

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 

ท่ีพึงประสงค์ 

๑๐.๐๐ ๙.๓๐ ดีมาก 

๓.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๖๒ ดีมาก 

๔.ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๓๙ ดี 

๕.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๕๑ พอใช้ 

๖.ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน 

โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๔.๙๗ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

๙.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน   

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 

ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    



 
 

๑๑. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ 

เพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๑๒. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ 

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น

เลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๐๗ ดี 

 

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป   ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษามีตัวบ่งช้ีท่ีได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งช้ีจากท้ังหมด๑๒ ตัวบ่งช้ี ใช่     ไม่ใช่ 

สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  

๑๑.๓  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ๑.  ด้านผลการจัดการศึกษา 

  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สุข

ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 ๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแต่งตั ้งที ่ปรึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ

ดำเนินงานตามระเบียบ 

 ๓.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ครูควรออกแบบกาเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อ

นำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นนวัตกรรมท่ีครูควรนำมาใช้จัดการเรียนการสอน 

 

 



 
 

 ๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง ในการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและควรให้ครอบคลุมตัวบ่งช้ีตามกฎกระทรวง ฯ 

 
๑๒. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สภาพปัญหา 

- สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่ส่งเสริมและสนับสนุนต่อผู้เรียน ส่งผลให้ขาดเรียนบ่อยครั้ง 
จุดเด่น  

 - ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น สื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น สร้างความสงบสุข จัดการกับความขัดแย้งได้ ยอมรับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีส่งผล

เสียต่อตนเองและผู้อื่น ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นต่อส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง คำนึงถึงสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 

 - ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ 

 - ผู ้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติหน้าที ่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 - สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตร และพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน 

 - มีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามศักยภาพ 

 - มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 - สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 - พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนด 

 - โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - นโยบายด้านการจัดการศึกษาชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 

 - จัดหางบประมาณให้เพียงพอ 

      -  จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
       วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT) 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ตอนที่ ๒ 
ทิศทางการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง  

๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ 
๒.   ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากครูเจ้าของภาษาโดยตรง 

 ๓.  ครูมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุ่งมั่นพฒันาศักยภาพของผู้เรียน ช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกันในหมู่คณะ มีความเหมาะสมลงตัวในแต่ละหน้าท่ีรับผิดชอบ 

๔.  ครู บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ  ทุ่มเทและเสียสละ 
ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีทางด้านการออกกำลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  
 ๕. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 
 ๖.  มีครูเพียงพอ  ครบช้ัน  
 ๗. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.  ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
จุดอ่อน  

๑. นักเรียนยังขาดระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
๒. นโยบายท่ีเปล่ียนแปลงตามผู้บริหาร อาจทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนา 
๓. กระบวนการนิเทศการสอนยังขาดความสมบูรณ์ ครูยังไม่ได้นำเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน้น 

 ผู้เรียนไปปฏิบัติ และเครื่องมือวัดผลประเมินผู้เรียนไม่หลากหลาย 
๔. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ 
๕. โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนในบางวิชา เช่น นาฏศิลป์  เป็นต้น 
๖. ครูมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอนมาก   

โอกาส  
 ๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านการจัดศึกษา จากชุมชนและหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี 

๒. สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ใกล้สาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล สถานท่ีราชการ และมี
แหล่งการเรียนรู้นอกและในโรงเรียนท่ีเหมาะสม  
 ๓. ผู้ปกครองและมีความพร้อมท่ีพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันใน
รายการท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น  
 

อุปสรรค  
 ๑. ส่ือและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาแทรกแซงซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน 
 ๒. สภาพครอบครัวมีปัญหาการหย่าร้าง  ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียน 
 



 
 

๒.  ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรยีน 

     ๒.๑  การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น   ๔   สายงาน 
ได้แก่ด้าน  งานวิชาการ    งานงบประมาณ   บริหารงานท่ัวไป   บริหารงานบุคคล  ผู้บริหารยึดหลักการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม จัดรูปแบบการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ และขับเคล่ือนองค์กรโดยใช้แนวคิด 

“การคิดเชิงระบบ” ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร (TQM: Total Quality 

Management)  นั่นคือ การจัดการท้ังองค์การและองค์ประกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุความสำเร็จของ

องค์การ ซึ่งต้องอาศัย การสังเคราะห์ ความสอดคล้อง ไปในแนวทางเดียวกันและ การบูรณาการ  และ

ปฏิบัติงานโดยกระบวนการ PDCA 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒.๒   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ภายในปี ๒๕๖๔ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน

วิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  ส่ิงแวดล้อมดี  ผู้เรียนมีคุณธรรม  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  บริหารงานอย่าง

มืออาชีพ  โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

 อัตลักษณ์โรงเรียน   “ผลสัมฤทธิ์ดี  การศึกษาเด่น ” 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

กลุ่มงำน
บริหำร
วิชำกำร 

สมำคมผู้ปกครองและครู 

- งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

- งานพัฒนาระบบและเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 

- งานประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

- การจัดระบบบริหารและพัฒนาองคก์ร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส่งเสริมสนับสนุนดา้นวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร 

- การดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 

- การจัดท าส ามะโนผูเ้รียน 

กลุ่มงำน
บริหำร

งบประมำณ 

กลุ่มงำน
บริหำรงำน
บุคคล 

กลุ่มงำนบริหำร

ทั่วไป 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพืน้ฐำน 

รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 

กลุ่มงำนบริหำร
กิจกำรนักเรียน 



 
 

 พันธกิจ 

 ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒. ส่งเสริมนักเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓. เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
 ๔. บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยความร่วมมือกับ
ทุกเครือข่าย ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 ๖. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
 

 เป้าประสงค์ของโรงเรียน 

 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ทุกรายวิชา 
 ๒. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  (O-net)  ให้สูงขึ้น   
 ๓. ให้นักเรียนมีทักษะบวนการคิดเป็นขั้นตอน มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๔. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนและส่งเสริม สนับสนุน   แสวงหา แหล่งการเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
 ๕. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะการสอนการเป็น
ครูมืออาชีพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 ๖. ทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๗. มุ่งส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา 

 

 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรยีนดีประจำตำบล มีภารกิจสำคัญที่ต้องพัฒนามากมาย  

จึงต้องมียุทธวิธีในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน  ตรงประเด็นและแม่นยำดังน้ี 

 ๑.  ขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้แนวคิด “การคิดเชิงระบบ” ซึง่เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM: 

Total Quality Management)  น่ันคือ การจัดการทั้งองค์การและองค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือบรรลุความสำเรจ็ขององค์การ ซึ่ง

ต้องอาศัย การสังเคราะห์ ความสอดคล้อง ไปในแนวทางเดียวกันและ การบูรณาการ  

การสังเคราะห์ หมายถึง การมองภาพรวมขององค์การโดยใช้ความต้องการขององค์การเป็นจุดหมาย  

ความสอดคล้อง หมายถึง การเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ให้เป็นในทางเดียวกัน และ  

การบูรณาการ หมายถึง การปฏิบัติการให้เกิดความเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์  



 
 

 ๒.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถ  มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะการดำรงชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ 

 ๓.  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะความสารถในการปฏิบัติงาน  จัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 ๔.  เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  การสื่อสาร   เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผู้เรียน 

 ๕.  พัฒนาความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( SBM ) 

 ๖.  สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่างๆ 

 ๗.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ๘.  ส่งเสริมการใช้แหลง่เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ๙.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๑๐.  พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

(TQA) และนำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประเมินตนเอง 
 

๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ ของแต่ละ
ระดับช้ันโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ทุกรายวิชา 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน        
ความคิดเห็น อยู่ในระดับดี และสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ 
  ๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย และการส่ือสาร
ให้ทันต่อยุคปัจจุบันได้ 
  ๔) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
  ๕) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 
  ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางด้านร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนด  



 
 

 ๒.๒ การวางแผนและการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย โดยประสานงานร่วมกับภาคี ๔ ฝ่าย  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา 
กระจายการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่ม
บริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  - วิทย์ – คณิต 
  - ท่ัวไป 
  - หลักสูตรอาชีพ 
  - ไทย – นิติ 
  - ทวิศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
พัฒนาวิทยฐานะ และส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆ พร้อมด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และครู
อัตราจ้าง ภายในโรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อมด้วยดำรงซึ่งสุขภาพ อนามัย ที่ดีภายในโรงเรียน และ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรียน  ได้แก่ ห้อง
ปฏิบัติคอมพิวเตอร์  ห้องสมาร์ทคลาสรูม  ห้องนาฏศิลป์  ห้องเคมี  ห้องศิลปะ ห้องดนตรี  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดสร้าง
โครงการการเข้าใช้ห้องเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
กลยุทธ์ที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน พร้อม
ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยจัดให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต  ห้องเรียนเทคโนโลยี ห้องเรียน 
DLTV  การจัดการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียนออกมา
เป็นกลุ่มงานต่างๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป )  มีการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
โดยใช้กระบวนทางวิชาในการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่างทั่วถึง 
เช่น การตรวจสอบ ปพ.๕ การบันทึกการสอนเสริม แบบวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้ ดังแบบอย่างท่ีดี (Best Practics) ค่านิยม ๑๒ ประการ 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
โดยการใช้แบบทดสอบ  ก่อนเรียน-หลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 



 
 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
กลยุทธ์  และตัวชี้วัดความสำเร็จ 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนที่ ๓ 

แผนที่กลยุทธ์  /กรอบกลยุทธ์/วตัถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

๑.แผนท่ีกลยุทธ์  ( Strategy  Map )  

มุมมอง แผนที่กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ ของแต่ละระดับช้ันโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ทุก
รายวิชา 
 ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีว ิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่ในระดับดี และสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ
ในชีวิตประจำวันได้ 
 ๓) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ี
หลากหลาย และการส่ือสารให้ทันต่อยุคปัจจุบันได้ 
 ๔) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว ้
 ๕) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สืบสานประเพณีท้องถิ่น
ของชุมชน 
 ๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
 ๔) สุขภาวะทางด้านร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

มุมมอง แผนที่กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๒  กระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

          ๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ ท่ีสถานศึกษากำหนด  
 ๒.๒ การวางแผนและการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยประสานงานร่วมกับภาคี ๔ 
ฝ่าย  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา กระจายการ
บริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่ม
บริหารท่ัวไป กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  - วิทย์ – คณิต 
  - ท่ัวไป 
  - หลักสูตรอาชีพ 
  - ไทย – นิติ 
  - ทวิศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
เสริมสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาวิทยฐานะ และส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้
ทางด้านต่างๆ พร้อมด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ภายใน
โรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อมด้วยดำรงซึ่งสุขภาพ 
อนามัย ที่ดีภายในโรงเรียน และสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โดยมีอุปกรณ์สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์  ห้องสมาร์ทคลาสรูม  ห้องนาฏศิลป์  ห้องเคมี  ห้องศิลปะ ห้อง
ดนตรี  
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้ จัดสร้างโครงการการเข้าใช้ห้องเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหา
ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

 

 

 

 

 

 



 
 

มุมมอง แผนที่กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ ๓  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ภายในโรงเรียน พรอ้มส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยจัดให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต  
ห้องเรียนเทคโนโลยี ห้องเรียน DLTV  การจัดการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย มี
ทักษะกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียนออกมาเป็นกลุ่มงาน
ต่างๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป )  มี
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้กระบวนทางวิชาในการตรวจสอบ
และประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่างทั่วถึง เช่น การ
ตรวจสอบ ปพ.๕ การบันทึกการสอนเสริม แบบวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อแก้ไข
ปัญหาของผู ้เร ียน และสามารถพัฒนาผู ้เร ียนมีศักยภาพเพิ ่มขึ ้นได้  ดัง
แบบอย่างท่ีดี (Best Practics) ค่านิยม ๑๒ ประการ 
 ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยการใช้แบบทดสอบ  ก่อนเรียน-หลังเรียน  
และแบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 



 
 

๒. กรอบกลยุทธ์/วัตถุประสงค/์ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/(๓ ปีการศึกษา) 

กลยุทธ์ที่  ๑       คุณภาพของผู้เรียน 

 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายร้อยละ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ ของแต่ละระดับชั้นโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 

๒.๐๐ ทุกรายวิชา 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ กิจกรรมปรับพื้นฐาน 

๓ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๔ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๕ กิจกรรมนิเทศภายใน 

๖ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๗ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๘ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๙ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ของแต่ละ

ระดับชั้นโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า 

๒.๐๐ ทุกรายวิชา 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น อยู ่ในระดับดี และสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้  

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๓ กิจกรรมปรับพื้นฐาน 

๔ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๕ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๖ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๗ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๘ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นความ

คิดเห็น อยู่ในระดับดี และสามารถแก้ปัญหาต่างๆใน

ชีวิตประจำวันได้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 



 
 

 

 

                           

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายร้อยละ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓) มีความสามารถในการใช ้เทคโนโลย ีเพ ื ่อสร้างนวัตกรรมที่

หลากหลาย และการสื่อสารให้ทันต่อยุคปัจจุบันได้ 

๑ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

เพื่อสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย และการสื่อสารให้

ทันต่อยุคปัจจุบันได้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๔) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้อง
กับเป้าประสงค์ที่ต้ังไว้ 

๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๔ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์

ที่ต้ังไว้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๕) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

๒ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต

คติที่ดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๔ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

๖ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๗ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๙ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 



 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

๔ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๕ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย สืบสานประเพณี

ท้องถิ่นของชุมชน 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ี
หลากหลาย 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๔) สุขภาวะทางด้านร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ท่ีดี 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๔ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ร้อยละของผู้เรียนสุขภาวะทางด้าน

ร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

 

 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่   ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
      

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษากำหนด  

๑ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ร้อยละของโรงเรียนมีเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษา

กำหนด 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒.๒ การวางแผนและการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
โดยประสานงานร่วมกับภาคี ๔ ฝ่าย  ครู  ผู้ปกครอง  
นักเรียน ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา กระจายการ
บริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป กลุ่มบริหาร
งบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑ โครงการสนับสนุนศักยภาพการบริหารวิชาการ 

๒ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๓ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔ โครงการฝ่ายบริหารบุคคล 

๕ โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 

๖ โครงการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผน 

ร้อยละของโรงเรียนมีการวางแผนและ

การบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยประสานงาน

ร่วมกับภาคี ๔ ฝ่าย  ครู  ผู้ปกครอง  

นักเรียน ชุมชน และกรรมการ

สถานศึกษา กระจายการบริหารจัดการ

โดยแบ่งออกเป็น ๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป 

กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

 



 
 

                   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 - วิทย์ – คณิต 
 - ท่ัวไป 
 - หลักสูตรอาชีพ 
 - ไทย – นิติ 
 - ทวิศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๓ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

๔ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ร้อยละของโรงเรียนดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 - วิทย์ – คณิต 
 - ท่ัวไป 
 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญกำลังใจพัฒนาวิทยฐานะ และ
ส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆ พร้อม
ด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ภายใน
โรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 
๔.๐  

๑ โครงการฝ่ายบริหารบุคคล 

๒ กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายบริหารบุคคล 

๓ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ครูและบุคลากร 

๔ กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

๕ กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

ราชการ 

๖ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๗ กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของโรงเรียนพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญกำลังใจพัฒนา

วิทยฐานะ และส่งเสริมการอบรม

พัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆ พร้อมด้วย

การประเมินครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง 

ภายในโรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตาม

นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐  

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 



 
 

 

                   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อมด้วยดำรงซึ่ง
สุขภาพ อนามัย ท่ีดีภายในโรงเรียน และสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ส่ือ
อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ท ุกห้องเร ียน  ได ้แก ่  ห ้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์  ห้องสมาร์ทคลาสรูม  ห้องนาฏศิลป์  ห้อง
เคมี  ห้องศิลปะ ห้องดนตรี  

๑ โครงการพัฒนางานบริหารท่ัวไป 

๒ กิจกรรมพัฒนางานบริหารท่ัวไป 

๓ กิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์และประเพณี 

๔ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕ กิจกรรมจักซื้อยา เวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล 

๖ กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 

๗ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 

๘ กจิกรรมงานยานยนต์ 

ร้อยละของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ พร้อมด้วยดำรงซึ่งสุขภาพ 

อนามัย ท่ีดีภายในโรงเรียน และสังคมท่ี

เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โดยมีอุปกรณ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุก

ห้องเรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติ

คอมพิวเตอร์  ห้องสมาร์ทคลาสรูม  

ห้องนาฏศิลป์  ห้องเคมี  ห้องศิลปะ 

ห้องดนตรี 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดสร้างโครงการการเข้า
ใช้ห้องเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต 

๑ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

(DLIT) 

๒ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

ร้อยละของโรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการเรียนรู้ จัดสร้างโครงการ

การเข้าใช้ห้องเพื่อส่งเสริมการค้นคว้า

หาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 

 

 



 
 

กลยุทธ์ที่   ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

                           

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ร ้อยละของโรง เร ียนจ ัดการเร ียนร ู ้ ผ ่ าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน พร้อมส่งเสริม 
สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยี(DLIT) 

๓ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน

สถานศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู้ที ่เอื ้อต่อการเรียนรู้ ภายใน

โรงเรียน พร้อมส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา 

แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยจัดให้เป็น
ห้องเรียนมีชีวิต  ห้องเรียนเทคโนโลยี ห้องเรียน DLTV  
การจัดการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย มีทักษะ
กระบวนการคิดเป็นขั้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียนออกมา
เป็นกลุ่มงานต่างๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  
ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป )  มีการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยี(DLIT) 

 

ร้อยละของโรงเรียนมีการบริหารจัดการช้ัน

เรียน โดยจัดให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต  ห้องเรียน

เทคโนโลยี ห้องเรียน DLTV  การจัดการเรียน

โดยใช้สื ่อมัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการคิด

เป็นขั้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียนออกมาเป็นกลุ่ม

งานต่างๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่าย

งบประมาณ ฝ่ายบริหารทั ่วไป )  มีการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 



 
 

              

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ ่มขึ้น 
โดยใช้กระบวนทางว ิชาในการตรวจสอบและ
ประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแล
อย่างทั่วถึง เช่น การตรวจสอบ ปพ.๕ การบันทึก
การสอนเสริม แบบวิเคราะห์ผู ้เรียน  เพื ่อแก้ไข
ปัญหาของผู ้เร ียน และสามารถพัฒนาผู ้เร ียนมี
ศ ักยภาพเพ ิ ่มข ึ ้นไ ด้  ดังแบบอย ่างท ี ่ด ี  (Best 
Practics) ค่านิยม ๑๒ ประการ 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

ร้อยละของโรงเรียนตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยใช้กระบวนทาง

วิชาในการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน 

รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่างท่ัวถึง เช่น 

การตรวจสอบ ปพ.๕ การบันทึกการสอนเสริม 

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาของ

ผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพ

เพิ่มขึ้นได้ ดังแบบอย่างท่ีดี (Best Practics) 

ค่านิยม ๑๒ ประการ 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดย

การใช้แบบทดสอบ  ก่อนเรียน-หลังเรียน  และ

แบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการ

ทำกิจกรรม 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

 

ร้อยละของโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้  โดยการใช้แบบทดสอบ  

ก่อนเรียน-หลังเรียน  และแบบประเมินความพึง

พอใจ การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 

๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวทิยา 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ตอนที่ ๔ 
โครงการและกิจกรรม   

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ 
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   

กลยุทธ์ที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ(กิจกรรม) 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
ของแต่ละระดับช้ันโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ทุกรายวิชา 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน 

๓ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๔ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๕ กิจกรรมนิเทศภายใน 

๖ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๗ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๘ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๙ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๐ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น อยู่ในระดับดี และ
สามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๓ กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน 

๔ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๕ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๖ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๗ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๘ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๓) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
และการส่ือสารให้ทันต่อยุคปัจจุบันได้ 

๑ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๔) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

๑ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๒ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๓ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๔ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้



 
 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ(กิจกรรม) 

๕) ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ

เจตคติที่ดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

๒ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) ร้อยละ  ๙๐ ของผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๔ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

๖ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๗ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๙ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

๒) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถ่ินและความ

เป็นไทย สืบสานประเพณีท้องถ่ินของชุมชน 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

๔ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

๕ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

๓) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างที่หลากหลาย 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๔) ร้อยละ ๙๐ ของผู้เรียนสุขภาวะทางด้านร่างกาย และ

ลักษณะจิตสังคมที่ดี 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 

๓ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๔ กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ 



 
 

กลยุทธ์ที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ(กิจกรรม) 

๒.๑ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ

พันธกิจ ท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๒.๒ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนมกีารวางแผนและการ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วม

ของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยประสานงานร่วมกับภาคี ๔ 

ฝ่าย  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน และกรรมการ

สถานศึกษา กระจายการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น 

๔ ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑ โครงการสนับสนุนศักยภาพการบริหารวิชาการ 

๒ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๓ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๔ โครงการฝ่ายบริหารบุคคล 

๕ โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 

๖ โครงการบริหารงานฝ่ายงบประมาณและแผน 

๒.๓ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
หลักสูตรดังต่อไปนี้ 
 - วิทย์ – คณิต 
 - ท่ัวไป 
 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน 

๓ กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

๔ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

๒.๔ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญกำลังใจพัฒนา

วิทยฐานะ และส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้าน

ต่างๆ พร้อมด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง 

ภายในโรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 

๔.๐  

๑ โครงการฝ่ายบริหารบุคคล 

๒ กิจกรรมบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายบริหารบุคคล 

๓ กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครแูละ

บุคลากร 

๔ กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๕ กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 

๖ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๗ กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล 

 

 



 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ(กิจกรรม) 

๒.๕ ร้อยละของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

พร้อมด้วยดำรงซึ่งสุขภาพ อนามัย ที ่ดีภายในโรงเรียน 

และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมี

อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติ

คอมพิวเตอร์  ห้องสมาร์ทคลาสรูม  ห้องนาฏศิลป์  ห้อง

เคมี  ห้องศิลปะ ห้องดนตรี 

๑ โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 

๒ กิจกรรมพัฒนางานบริหารทั่วไป 

๓ กิจกรรมวันสำคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ

ประเพณ ี

๔ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕ กิจกรรมจักซื้อยา เวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล 

๖ กิจกรรมพัฒนาระบบงานธุรการ 

๗ กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 

๘ กิจกรรมงานยานยนต์ 

๒.๖ ร้อยละของโรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดสร้าง

โครงการการเข้าใช้ห้องเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้

ทางอินเตอร์เน็ต 

๑ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๒ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๕ 

แผนการควบคุม  กำกับติดตาม  
 

 

 

 

 

 



 
 

ตอนที่ ๕ 

แผนการควบคุม กำกับติดตาม 

แนวทางการบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

การนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 ๑.  การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

  การนำแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัตินับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก  เพราะเป็นความสามารถท่ี

จะผลักดันการทำงานของกลไกท่ีสำคัญท้ังหมด  ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  การดำเนินงาน

จะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด  ค่านิยม  เป้ามาย  

รวมถึงวิธีและกระบวนการทำงาน  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทำให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง  แผนงาน  

โครงงานนั้น  และพร้อมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  และวิธีการปฏิบัติงาน

ของตน  ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องมีการระดมกำลัง  แสวงหาการสนับสนุน  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็น

ปึกแผ่นให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม  ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยสังเขป  ดังนี้  

  ๑) ผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  และสม่ำเสมอ 

  ๒) โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ  และดำเนินการตามแผน  มี 

การกำกับติดตาม  ประเมินคุณภาพ  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามท่ี

มุ่งหวังไว้  

  ๓) เร ่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงาน  เพื ่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ เกี ่ยวกับ

สาระสำคัญของแผนให้ครูและบุคลากรที่เกี ่ยวข้องได้ทราบ  มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง  

เพื่อให้การนำแผนสู่การปฏิบัติ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่นต่อเนื่อง  

  ๔) มีการกำหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อความสอดคล้องกับแผนงาน  และแผน

อัตรากำลัง  และขจัดความซ้ำซ้อนของงาน  

  ๕) วางแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  รวมทั้งลด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  ๖) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้มีความแม่นยำและเป็นปัจจุบัน  และสามารถ

ให้บริการได้ตรงกับความต้องการและทันต่อการเปล่ียนแปลง 



 
 

  ๗) พัฒนาระบบการกำกับติดตาม  และการประเมินผล  ที่มุ ่งเน้นประเมินเพื่อการพัฒนาและ

ปรับปรุงการดำเนินงาน  โดยมีการพัฒนาตัวชี ้วัดผลสำเร็จการดำเนินงานทั ้งในด้านปริมาณ  คุณภาพ

ระยะเวลาในการประเมิน  ผู้ประเมิน  และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ๒.  การติดตามและประเมินผล  

  หลังจากท่ีโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แล้ว  จำเป็นต้องมีการกำกับติดตาม  และ

ประเมินผล  เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดใน

เวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่  โดยการติดตามประเมินผล  จะวัดจากจุดมุ่งหมายหลัก  โดยสรุปได้ดังนี้ 

  ๑) มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพท่ีเป็นผู้นำ  มีคุณธรรม  สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะ

ในการเรียนรู้ด้านวิชาการ  รับผิดชอบต่อสังคม  มีสำนึกในความเป็นไทย  รู้จักดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีสุขภาพ

ท่ีดี  

  ๒) มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นมืออาชีพ  เพื่อสนองความต้องการของสังคมทาง

วิชาการ  โดยเน้นคุณภาพระดับสากล  และสามารถปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผู้เรียนและให้บุคลากร

ทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

   ๓)  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีอิสระ  และคล่องตัวในการบริหารจัดการ  เพื่อให้สามารถสร้าง

มาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  โดยการประเมินผลมีกระบวนการอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ 

    (๑) โรงเรียนสร้างกระบวนการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  และสร้าง

เครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน  เพื่อสามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันได้ใน 

ทุกหน่วยงาน  โดยจัดทำเกณฑ์ช้ีวัดความสำเร็จของแผนตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  

    (๒) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง 

    (๓) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

    (๔) สร้างมาตรการเร่งรัด  หากมีโครงการที่ดำเนินกรช้ากว่าที่กำหนด  และตรวจสอบคุณภาพ

อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ  

 

 

 

 



 
 

ปฏิทินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   

 

วัน  เดือน  ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

เมษายน -  ตรวจสอบ  ทบทวน  การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี  (ปีการศึกษา) 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

กรกฎาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ 
กันยายน -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี ๑) 
-  งานแผนงานและงบประมาณ 
-  งานประกันคุณภาพ  

ธันวาคม -  นิเทศ  ติดตาม -  งานประกันคุณภาพ  
มีนาคม -  สรุป  ประเมินผล  งาน/โครงการ/กิจกรรม  

(ครั้งท่ี  ๒) 
-  นำเสนอผลงานดีเด่น  
-  จัดทำรายงาน  SAR 

-  งานแผนงานและงบประมาณ  
-  งานประกันคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่  ๓   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงการ(กิจกรรม) 

๓.๑ ร ้อยละ ๘๕ ของโรงเร ียนจ ัดการเร ียนร ู ้ ผ ่ าน

กระบวนการค ิดและปฏิบ ัต ิจร ิง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

๓.๒ ร้อยละ ๘๕ ของโรงเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหล่งเรียนรู ้ท ี ่เอื ้อต่อการเรียนรู้  ภายในโรงเรียน 

พร้อมส่งเสร ิม สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเร ียนรู้

ภายนอกโรงเรียน 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

๓ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงแหลง่เรียนรู้ในสถานศึกษา 

๓.๓ ร้อยละ ๘๕ ของโรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรยีน 

โดยจัดให้เป็นห้องเรียนมีช ีวิต  ห้องเร ียนเทคโนโลยี 

ห้องเรียน DLTV  การจัดการเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย มี

ทักษะกระบวนการคิดเป็นขั ้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียน

ออกมาเป็นกลุ่มงานต่างๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป )  มีการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

๑ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

๒ กิจกรรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี(DLIT) 

 

๓.๔  ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนตรวจสอบและประเมิน

ผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู ้เรียนให้มี

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช้กระบวนทางวิชาในการตรวจสอบ

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้



 
 

และประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่าง

ทั่วถึง เช่น การตรวจสอบ ปพ.๕ การบันทึกการสอนเสริม 

แบบวิเคราะห์ผู ้เรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาของผู ้เรียน และ

สามารถพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนได้ ดังแบบอย่างที่

ดี (Best Practics) ค่านิยม ๑๒ ประการ 

 

๓.๕ ร้อยละ ๙๐ ของโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้  โดยการใช้แบบทดสอบ  ก่อนเรียน-หลังเรียน  

และแบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการทำ

กิจกรรม 

๑ โครงการบริหารจัดการฝ่ายวิชาการ 

๒ โครงการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

 

 

 

   

 
 

              



 
 



 
 



 
 

 


