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บทท่ี 3  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1. มาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 
จากขอมูลในบทท่ี 1 และบทที 2  ท่ีผานมา โรงเรียนสตรีปากพนัง โดยผูบริหาร คณะครู 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรวมกันกําหนดเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 - 2565  โดยจัดทําประกาศโรงเรียนสตรีปากพนัง เรื่อง ใหใช
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนด
มาตรฐานของโรงเรียนไว 3 มาตรฐาน ดังตอไปนี ้     

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน    
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

แตละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรยีน 
  1) ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคดิเห็น และแกปญหา 
  3) มีความสามารถในการสรางนวตักรรม 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
  2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกนับนความแตกตางและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรยีนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย  
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจดัการเรยีนรู 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั 
 3.1. จัดการเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ
ได 
 3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบแลแประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู 
 

2. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของโรงเรียน 
จุดแข็ง S :  
1) ผูบริหาร มีความรูความสามารถท้ังเฉพาะดาน/สาขาวิชา มีความมุงม่ันตั้งใจในการ

ปฏิบัติงานสูง มีความสามารถในการสรางสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  
2) ครูและบุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถท้ังเฉพาะดาน/สาขาวิชา มีความมุงม่ัน

ตั้งใจในการทํางานสูง และมีความสามารถในการสรางสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  
3) มีครูชาวตางประเทศท่ีมีคุณภาพ จํานวนเพียงพอและมีความสามารถในการสราง

ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน  
4)  มีความโดดเดนดานการเรียนการสอนดนตรีไทย   
5) โรงเรียนมีสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีสะอาด สวยงาม มีความพรอมใหบริการดาน

สถานท่ีแกชุมชน  
6) โรงเรยีนกอตั้งมายาวนาน 87 ป มีช่ือเสียง เปนท่ีรูจักและยอมรับของคนท่ัวไป  
7) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา ระบุขอบขายงานอยางชัดเจน สงผลให

ระบบการบริหารมีความคลองตัว 
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จุดออน W :  
1) ระเบียบวินัยของนักเรียนออนลง ขาดความรับผิดชอบ คุณภาพดานการเรียนของ

นักเรียนท่ีรับเขามาดอยลงกวาเดิม สวนใหญมาจากครอบครัวชนบท มีฐานะเศรษฐกิจคอนขาง
ยากจน ทําใหผูปกครองมีเวลาเอาใจใสอบรมบุตรหลานนอยลง 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติใน 5 กลุมสาระหลัก ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ต่ํากวาคาเฉล่ียระดับชาต ิ  

3) จํานวนส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับใชจัดการเรียนการสอน รวมท้ังเครื่องมือ 
อุปกรณ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ยังมีจํานวนไมเพียงพอ  ระบบอินเตอรเน็ตภายในโรงเรียน
ยังขาดประสิทธิภาพในการใชงาน  

4) โรงเรียนขาดแคลนครูในกลุมสาระหลัก เชน กลุมสาระศิลปะ กลุมสาระคณิตศาสตร 
กลุมสาระสังคมศึกษา  

5) สถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยูในท่ีราบต่ําน้ําทวมถึงทุกป ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการ
สอนไดตอเนื่องในฤดูน้ําหลาก และทรัพยสินบางสวนเสียหายจากภัยน้ําทวม    

 

โอกาส O :  
1) โรงเรียนตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง การคมนาคมสะดวก อยูใกลแหลงเรียนรู 

ไดแก โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานชลประทาน            
ปากพนัง ศาลจังหวัดปากพนัง เรือนจําปากพนัง แหลมตะลุมพุก วัดรามประดิษฐ  วัดรัตนาราม 
วัดนันทาราม ฯลฯ เปนโอกาสใหสามารถใชสถานท่ีดังกลาวเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน   

2) คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ลวนมีความรูความสามารถ จึงเปน
โอกาสในการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการสรางความสัมพันธท่ีดี
กับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 

3) โรงเรียนมีเครือขายจากหลากหลายภาคสวน ไดแก ศิษยเกา ผูปกครองนักเรียน บุคคลใน
ชุมชน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี  เพ่ิมโอกาสใหไดรับการ
สนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  

4) แผนยุทธศาสตรการประเทศ 20 ป เนนการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา เปนโอกาสให
โรงเรียนสามารถปรับหลักสูตรมุงใหผูเรียนมีอาชีพติดตัว มีรายไดพ่ึงพาตนเองได ลดความวิตก
กังวลดานคุณภาพทางวิชาการจากผลการวัดความรูโดยการทดสอบระดับประเทศ(O-NET) 

 

อุปสรรค T :  
1) ผูปกครองนักเรียนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม ประมง รายไดขึ้นอยู

กับสภาพภูมิอากาศ ฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางยากจน เวลาสวนใหญใชกับการประกอบอาชีพ ทํา
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ใหมีเวลาดูแลเอาใสบุตรหลานนอย  สงผลใหบุตรหลานซ่ึงอยูในชวงวัยรุนมีความเส่ียงดาน
พฤติกรรมแสดงออกท่ีไมเหมาะสม   

    
3. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค โรงเรียนสตรีปากพนัง      

จากขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอก พบจุดเดน จุด
ดอย โอกาสและอุปสรรคขางตน ผูบริหารโดยนางจิราพร รัตนกุล จึงรวมกับคณะครู บุคลากร 
นักเรียน ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและ
เปาประสงคของโรงเรียนสตรีปากพนังตั้งแตปการศึกษา 2561 -  2565  รวมท้ังคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน ดังตอไปนี ้

 

วิสัยทัศน (Vision) ป  2561 – 2565  
“ โรงเรียนสตรีปากพนัง เปนองคกรแหงการเรียนรู จัดการศึกษาไดตามเกณฑมาตรฐาน

ของชาตแิละมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ ดวยกระบวนการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงของโลกยุคศตวรรษท่ี 21 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ”  

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเกณฑ

มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
2. พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานทางอาชีพท่ีหลากหลาย ควบคู

คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก
ยุคศตวรรษท่ี 21 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูท้ังดานความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาระบบบริหารและจดัการนิเทศติดตามผลใหมีประสิทธิภาพ 
5. สรางเครือขายความสัมพันธและเปดโอกาสใหชุมชนหรือองคกรภายนอกมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ  
 
เปาประสงค (Goal) 
1. เปาหมายดานผูเรียน 

1.1 ผูเรียนรอยละ 65  มีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการในระดับพอใช-ดีเยี่ยม ใน 6 ดาน
ตอไปนี ้
 1.1.1 ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 
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1.1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คดิอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคดิเห็น และแกปญหา   

1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.1.5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดตีองานอาชีพ  

1.2 ผูเรียนรอยละ 80  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในระดับพอใช-ดีเยี่ยม ใน 4 ดาน
ตอไปนี ้

1.2.1 การมีคณุลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกนับนความแตกตางและหลากหลาย 
1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

2. เปาหมายดานครูผูสอน  
2.1 ครูรอยละ 90 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสรางโอกาสใหผูเรียนทุก

คนมีสวนรวม  
2.2 ครูรอยละ 90 สามารถจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมซนและ

ทองถ่ิน  
2.3 ครูรอยละ 90 สามารถตรวจสอบและประเมินความรูความเขาใจของผูเรียน

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมายดานการบริหารจัดการ 

3.1 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
3.2 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ 

ครบวงจร 
3.3 สถานศึกษามีการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 

4.  กลยุทธของโรงเรียน 
 กลยุทธท่ี 1 จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานการ
จัดการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 



23 
 

กลยุทธท่ี 4  บริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และสรางภาคี
เครือขาย สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเต็ม
ศักยภาพ 
 
5. นโยบายโรงเรียน 

1. มีการบริหารจดัการเปนระบบ  โดยเนนโรงเรียนเปนฐาน ชุมชนมีสวนรวม 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเนนนกัเรียนเปนสําคญั   ครูมีแผนการจดัการเรียนรู   และจดัทํา

วิจัยในช้ันเรียน 
3. พัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนการใชนวัตกรรม   เทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยยดึ

หลักเศรษฐกจิพอเพียง   
4. สงเสริมใหนักเรียนมีความรู  มีคุณธรรม จริยธรรม   และคานิยมท่ีพึงประสงค 
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 
6. พัฒนาบุคลากรและนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 
7. จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู รมรื่น  สวยงาม  รกัษา

ส่ิงแวดลอม  อนุรักษธรรมชาต ิ และปรับปรุงพัฒนาหองเรียนสูหองเรียนคุณภาพ    
8. สนับสนุนการจัดกจิกรรมสงเสริมใหนกัเรียนมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยดานศิลปะ 

ดนตรี และกีฬา 
9. สงเสรมิใหนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี  ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ 
10. สนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

6. วิธีการบริหาร / ระบบโครงสรางการบริหาร / เทคนิคการบริหาร 
      1. วิธีการบริหาร  ใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  (ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.2542)  โดยมีหลัก
ปฏิบัติ  6  ประการ  

1.1 หลักนิติธรรม  (Rule  of  Law)  หมายถึง  การตรากฎหมายท่ีถูกตองเปนธรรม  
การบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย  การกําหนดกฎ  กติกาและการปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีตกลงกัน
ไวอยางเครงครัดโดยคํานึงสิทธิ  เสรีภาพ  ความยุติธรรมของสมาชิก                          

1.2 หลักคุณธรรม  (Ethics)  หมายถึง  การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม  การสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมๆกัน  เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย  จริงใจ  ขยัน  
อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาต ิ                          

1.3 หลักความโปรงใส  (Transparency)  หมายถึง  การสรางความไววางใจซ่ึงกันและ
กันของบุคลากรในโรงเรียน  โดยปรับปรุงกลไกในการทํางานใหมีความโปรงใส                           
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1.4  หลักการมีสวนรวม (Participation)  หมายถึงการเปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนรวม
รับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจในการบริหาร  และการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน                           

1.5.  หลักความรับผิดชอบ  (Accountability)  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหนาท่ี
ความสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง  และความกลาท่ีจะ
ยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน เชน  รับผิดชอบตอผลการดําเนินการ                        

1.6 หลักความคุมคา  (Utility)  หมายถึงการบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัด  ใชอยางคุมคา
สรางสรรค 

2) ระบบโครงสรางการบริหาร  โรงเรียนแบงโครงสรางการบริหารงานภายในออกเปน 
5 ฝาย  ดังนี้ 

 
 
 
/ฝ 
 
 

 
 

                          หมายถึง สายการบังคับบัญชา 

                           หมายถึง สายการกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารบุคลากร 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารท่ัวไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กลุมบริหารกิจการนักเรียน 
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โครงสรางการบริหารงาน โรงเรียนสตรีปาพนัง 
 

 

 

ผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

 

ฝาย 
บริหารงาน
วิชาการ 

ฝาย 
บริหาร 

งานบุคคล 

ฝาย 
บริหารงาน 
งบประมาณ 

ฝาย 
บริหารท่ัวไป 

ฝายบริหารงาน 
กิจการนักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. งานสํานักงาน
กลุมบริหารวิชาการ 
2.งานพัฒนา
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนการ
สอน 
3.งานทะเบียน 
วัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผล
การเรียน 
4. งานพัฒนาสื่อ 
แหลงเรียนรู 
นวัตกรรมและเทค
โนดลยกีารศึกษา 
5.งานกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
6.งานหองสมุด 
7.งานแนะแนว 
8. งานจัดการเรียน
รวม 
9 งานวิจัยและ
นิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ 
10.งานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
11. งานสารสนเทศ
สถานศึกษา 
 
 

1. งานสํานักงาน
กลุมบริหารงาน
บุคคล 
2.งานวางแผน
อัตรากําลังกําหนด
ตําแหนง 
3. งานทะเบียน
ประวัติขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
4. งานเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
5. งานวินัย การ
รักษาวินัยและการ
ออกจากราชการ 
6. งานพัฒนา
บุคลากร 
 

1.งานสํานักงานกลุม
บริหารงบประมาณ 
2.งานนโยบายและ
แผนงาน
งบประมาณ 
3. งานการเงิน 
4. งานการบัญช ี
5. งานพัสดุและ
สินทรัพย 
6. งานตรวจสอบ
ภายใน 
7. งานควบคุม
ภายในสถานศึกษา 
 
 

1. งานสํานักงาน
กลุมบริหารท่ัวไป 
2. งานธุรการและ
สารบรรณกลาง 
3. งานอาคาร
สถานท่ีและ
สิ่งแวดลอม 
4. งานอนามัย
โรงเรียน 
5. งานประกัน
อุบัติเหตุนักเรียนครู
และบุคลากร 
6. งาน
ประชาสัมพันธ 
7. งานรักษาความ
ปลอดภัย 
8. งานลกจาง
ประจําและลูกจาง
ชั่วคราว 
8. งานโสตทัศน
ศึกษา 
9. งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
10. งานบริการ
ยานพาหนะ 
11. งานรานสหการ
รานจําหนายนํ้าด่ืม 
12. งานสัมพันธ
ชุมชนและระดม
ทรัพยากร 

1. งานสํานักงาน
กลุมบริหารกิจการ
นักเรียน 
2. งานครูท่ีปรึกษา
และหัวหนาระดับ 
3. งานเครือขาย
ผูปกครอง 
4. งานปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด 
5. งานสารวัตร
นักเรียน 
6.งานระเบียบวินัย
นักเรียน 
7. งานกิจกรรมวัน
สําคัญ 
8. งานคณะส ี
9. งานสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
กรรมการนักเรียน 
10. งานสารสนเทศ 
11. งานเวร
ประจําวัน 
12. งานวินัยจราจร 
13. งานทุน
ปจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน 
14. งานเบิกจายคา
เครื่องแบบและ
อุปกรณการเรียน 
15. งานประเมินผล 
แกไขพฤติกรรม
นักเรียน 
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 3) เทคนิคการบริหาร 

ในการบริหารโรงเรียนสตรีปากพนัง  ผูบริหารใชเทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม มีการ
แบงงานกันตามโครงสรางของสถานศึกษา มีการประสานกิจกรรมตางๆโดยเนนกระบวนการ
ทํางานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการมอบหมายงานใหเปนไปตามความถนัดและความสนใจ 
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning)   ประกอบดวย 
1.1 การรวมกันกําหนดเปาหมายของงาน 
1.2 รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงาน 
1.3 กําหนดความรับผิดชอบของสมาชิกภายในทีม 
1.4 กําหนดระยะเวลาเสร็จส้ิน 
1.5 แจกแจงวัสดุ อุปกรณ และงบประมาณ 

2. การดําเนนิการ (Implementing)   ประกอบดวย 
2.1 แจกแจงแผนปฏิบัติงาน 
2.2  กระจายงานใหผูเกี่ยวของ 
2.3 จัดสถานท่ีและอุปกรณในการปฏิบัติงาน 
2.4  ลงมือปฏิบัติงาน 

3. ควบคุม (Controlling)   ประกอบดวย 
3.1ควบคุมเวลาท่ีทํางาน 
 3.2 ควบคุมงบประมาณการใชจาย 
3.3 ควบคุมคุณภาพของงาน 
3.4 ควบคุมอัตรากําลังใหเหมาะสมกับงาน 
3.5 ควบคุมวัสด ุอุปกรณ ในการทํางาน 

4. ติดตามผล (Follow up)   ประกอบดวย 
4.1ประเมินผลงานทุกขั้นทุกตอน 
4.2 ประเมินระยะเวลาท่ีใชใหเปนไปตามกําหนด 
4.3ประเมินความคืบหนาตามแผนงาน 
4.4 ประเมินผลความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

5. สนับสนุน (Supporting)  ประกอบดวย 
5.1ใหคําปรกึษา 
5.2ชวยแกไขปญหา 
5.3 ใหความชวยเหลือ 
5.4 สรางแรงจูงใจ 
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5.5 ใหกําลังใจ 
6.ตรวจสอบ (Checking)   ประกอบดวย 

6.1ตรวจสอบคณุภาพและปริมาณของงาน 
              6.2ตรวจสอบคาใชจายและงบประมาณท่ีใชไป 
 6.3 ตรวจสอบและประเมินผลงานและความคุมคาโดยรวม 

 

7.แผนการขับเคลื่อนกลยุทธสูเปาหมาย 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  รวมท้ังการวิเคราะหผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา  การวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติและขอมูลท่ีเกี่ยวของ  พบวา
โรงเรียนสตรีปากพนัง มีท้ังจุดดีและจุดดอยอยูหลายประการ ผูบริหาร คณะครู นักเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จึงไดรวมกันกําหนดกลยุทธเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาสู
เปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนกําหนด  โดยแบงเปนกลยุทธ  3  ดาน  มีท้ังหมด 4  กล
ยุทธ ดังนี ้
 1.  กลยุทธดานนักเรียน   

กลยุทธที่ 1 จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของ มีจุดเนนท่ีสําคัญ ดังนี ้

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการทางการเรียนเฉล่ียจากทุกรายวิชา อยูในระดับ
พอใช-ดีเยี่ยม ไมนอยกวารอยละ  65  และนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศึกษาท่ีกําหนด 

2) นักเรียนมีทักษะในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานทางอาชีพท่ีหลากหลาย ควบคู
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. กลยุทธดานครูผูสอน 
กลยุทธที่ 2  พัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ  มีจุดเนนดังนี้ 
1)  พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลท่ีเนนนักเรียนเปนสําคัญ   
2)  สงเสริมใหครูปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกหลักคุณธรรมนํา

ความรูและบูรณาการแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และวิถีประชาธิปไตย 
3)  สนับสนุนใหครูใชระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนในการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม 
4) แสวงหาความรวมมือจากโรงเรียนตางๆ  ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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3. กลยุทธดานผูบริหารและดานชุมชน 
กลยุทธที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  มีจุดเนนดังนี้   
1)  จัดการขอมูลสารสนเทศใหคลอบคลุมและทันตอการใชงาน  
2)  พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหาร

ของโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  โดยใชระบบระบบยุทธศาสตรการพัฒนา  และ
ระบบบริหารและการจัดการ   

กลยุทธที่ 4   บริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) และสรางภาคี
เครือขาย สงเสริมสนับสนุนใหบุคคล องคกร ชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเต็ม
ศักยภาพ  มีจุดเนนดังนี้ 

1)  กระจายอํานาจการบริหารและจดัการศึกษาสูคณะกรรมการสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบงานตามโครงสรางการบริหารงาน  

2)  บริหารงานโดยยึดหลักการมีสวนรวม โปรงใส และมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3)  เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบไดตลอดเวลา 
4)   สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการศึกษา 
5) แสวงหาความรวมมือจากชุมชนและองคกรตางๆเพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู



  

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
1.กลยุทธดานผูเรียน 

 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนงาน/ภาระงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
กลยุทธที่ 1 จัดการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศกึษาทีเ่กีย่วของ   
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
วิชาการทางการเรียนเฉล่ียจาก
ทุกรายวิชา อยูในระดับพอใช-
ดีเยี่ยม ไมนอยกวารอยละ  65  
และนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศึกษาท่ีกําหนด 
2) นัก เรียนมีทักษะในการ
ดํ า เ นินชี วิต  มี พ้ืน ฐาน ทา ง
อาชีพท่ีหลากหลาย  ควบคู
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานพัฒนาคุณภาพผู เรียนสูเกณฑ
มาตรฐาน  
ภาระงาน 
1. นําระบบการเรียนรู  และระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 
2. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลง
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา 
3. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  
4. สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางวิชาการในเวทีตางๆ 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนางานวิชาการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูเกณฑ
มาตรฐาน  
ภาระงาน 
1. ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบ 2 ปท่ีผานมา นําขอมูลผลงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ มาวาง
แผนพัฒนาจดัโครงการ/กิจกรรมให
เหมาะสม 
2. ดํารงรักษาและพัฒนาระบบการ
เรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 

แผนงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูเกณฑ
มาตรฐาน  
ภาระงาน 
1. ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรอบ 2 ปท่ีผานมา นําขอมูลผลงาน
โครงการ/กิจกรรมตางๆ มาวาง
แผนพัฒนาจดัโครงการ/กิจกรรมให
เหมาะสม 
2. ดํารงรักษาและพัฒนาระบบการ
เรียนรูและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนให
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 



  

1.กลยุทธดานผูเรียน (ตอ) 
 

 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
 โครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

2. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระภาษาไทย 
3. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระคณิตศาสตร 
4. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระวิทยาศาสตร 
5. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 
6. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
7. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสาระศิลปะ 
8. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการกลุมสารการงานอาชีพ 
 

  



  

1.กลยุทธดานผูเรียน (ตอ) 
 

 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
 โครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

9. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ก า ร ก ลุ ม ส า ร ะ
ภาษาตางประเทศ 
10. โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 
11. โครงการพัฒนาความสามารถและ
ทักษะทางวิชาการงานหองสมุด 
12. โครงการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม
แนะแนว 
13. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
14. โ ค ร ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ร ะ บ บ ดู แ ล
ชวยเหลือนักเรียน 
15. โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญ  

  

 
 
 



  

2. กลยุทธดานครูผูสอน 
 

 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
กลยุทธที่ 2 พัฒนาครูให มี
ความรู ความสามารถและเจต
ค ติ ที่ ดี ต อ วิ ช า ชี พ  เ พ่ื อ ใ ห
สามารถปฏิบัติ งานไดตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ   
1)  พัฒนาครูใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดการ
เ รี ย น ก า ร สอ น แ ละ ก า ร วั ด
ประเมินผลท่ีเนนนักเรียนเปน
สําคัญ 
2)  สงเสริมใหครูปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกหลักคุณธรรมนํา
ความรูและบูรณาการแนวทาง 
 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากรสูความเปนมือ
อาชีพ 
ภาระงาน 
1. ปรับเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอน  
โดยนําระบบการเรียนรู  และระบบดูแล
ชวยเหลือผู เรียน  มาใช พัฒนาการจัด
การศึกษา 
2. จัดระบบการนิเทศติดตามผลใหมีความ
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากรสูความเปน
มืออาชีพ 
ภาระงาน 
1. จัดการเรียนการสอนตามระบบการ
เรียนรู  
2. ดํารงรักษาระบบดูแลชวย เหลือ
ผูเรียนเพ่ือเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. นิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากรสูความเปน
มืออาชีพ 
ภาระงาน 
๑. จัดการเรียนการสอนตามระบบการ
เรียนรู  
๒. ดํารงรักษาระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียนเพ่ือเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒. นิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง 
 

 



  

2. กลยุทธดานครูผูสอน (ตอ) 

 
 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม ห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง  และวิ ถี
ประชาธิปไตย 
3)  สนับสนุนใหครูใชระบบ
การดูแลชวยเหลือผูเรียนใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
4) แสวงหาความรวมมือจาก
โ ร ง เ รี ย น ต า ง ๆ ท้ั ง ใ น ก ลุ ม
เครือขาย และตางเครือขาย  
ตลอดจนหนวยงานตนสังกัด 
เ พ่ื อ พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม ก า ร
จัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการนิเทศภายใน  
2.  โครงการพัฒนาบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการนิเทศภายใน  
2.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะห
ข อ มู ลร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ปการศึกษา 2562 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการนิเทศภายใน  
2.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะห
ข อ มู ลร า ย ง า น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา ปการศึกษา 2564 
 

 
 

 
 



  

3. กลยุทธดานผูบริหาร 
 

 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
กลยุทธที่ 3  จัดโครงสรางการ
บริหารงานและระบบการ
ประกันคุณภาพภายในให
สามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนือ่ง     
1)จัดการขอมูลสารสนเทศให
คลอบคลุมและทันตอการใช
งาน 
2) พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามโครงสรางการ
บริหารของโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  
โดยใชระบบบริหารและการ
จัดการ   

แผนงาน  พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
ภาระงาน 
1. ศึกษาขอมูลรายงานผลการประเมิน
ตนเองในรอบปการศึกษาท่ีผานมา  
2. จัดโครงสรางการบริหารปฏิบัติงาน 
โดยใชระบบการบริหารจัดการ 
3. มอบหมายภาระงานแกบุคลากรตาม
โครงสราง 
4. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
    - จัดทําขอมูลสารสนเทศท้ัง 5 ฝาย  

แผน งา น   พั ฒน าร ะบ บก าร ปร ะกั น
คุณภาพภายใน 
ภาระงาน 
1. ศึกษาขอมูลรายงานผลการประเมิน
ตนเองในรอบปการศึกษาท่ีผานมา  
2. ดํารงรักษาระบบการบริหารจัดการ 
3. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
 2. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะห
ขอมูลรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2562   

แผนงาน  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
ภาระงาน 
1. ศึกษาขอมูลรายงานผลการประเมิน
ตนเองในรอบปการศึกษาท่ีผานมา  
2. ดํารงรักษาระบบการบริหารจัดการ 
3. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาประจําป 
โครงการ/กิจกรรม 
1.  โค รง ก าร พัฒ น าร ะบ บก า รป ระ กั น
คุณภาพภายใน 
2. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะห
ขอมูลรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2564    

 



  

3. กลยุทธดานผูบริหาร (ตอ) 

 
 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
กลยุทธที่ 4  บริหารและจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน (SBM) มีจุดเนนดังนี ้
1)  กระจายอํานาจการบริหาร
และจัดการศึกษาสู
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ครูผูรับผิดชอบงานตาม
โครงสรางการบริหารงาน  
2)  บริหารงานโดยยึด 
หลักการมีสวนรวม โปรงใส 
และมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 
3)   เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห มี ก า ร
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

แผนงาน บริหารและจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  
ภาระงาน 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เสนอ
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
2. จัดประชุม ปรึกษาและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอยาง
ตอเนื่อง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
โครงการ/กิจกรรม 
1.  โคร งการดํ า เนิ นง านเลข านุกา ร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. โครงการสัมพันธชุมชน 

แผนงาน บริหารและจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  
ภาระงาน 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เสนอผาน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
2. ประชุม ปรึกษาและรายงานผลการ
ปฏิ บัติ งา นต าม แผ นป ฏิบั ติก าร อย า ง
ตอเนื่อง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. โครงการสัมพันธชุมชน 
3. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะหขอมูล
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2562 

แผนงาน บริหารและจัดการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  
ภาระงาน 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เสนอผาน
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
2.  ประชุม ปรึกษา และรายงานผลกา ร
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอยางตอเนื่อง 
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการดําเนินงานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. โครงการสัมพันธชุมชน 
3. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะหขอมูล
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2564 

 



  

 
4. กลยุทธดานชุมชน 

 

กลยุทธ /จดุเนน 
แผนการปฏิบัติงาน/ภาระงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปการศึกษา 2561 และ 2562 ปการศึกษา 2563 และ 2564 ปการศึกษา 2565 
กลยุทธที่ 4  พัฒนาชุมชน
แหงการเรียนรู   
1)   สนับสนุนการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน
ในการจัดการศึกษา 
2) แสวงหาความรวมมือจาก
ชุมชนและองคกรตางๆเพ่ือ
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดลอมของโรงเรียน
ใหเอ้ือตอการเรียนรู 
3) สนับสนุนการใชโรงเรียน
เปน เวที แลกเปล่ียนเรียน รู
รวมกันในชุมชน 

แผนงาน พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
ภาระงาน 
1. คนหาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชนใหมีความ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนรู 
3. สนับสนุนการใชโรงเรียนเปนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการศึกษาและเรียนรูจากภู มิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม 
4.โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

แผนงาน พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
ภาระงาน 
1. พัฒนาความรูครูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาและเผยแพรแหลงเรียนรู ใน
ชุมชนใหเปนท่ีรูจัก 
3. สนับสนุนการใชโรงเรียนเปนเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการศึกษาและเรียนรูจากภู มิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม 
3. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะหขอมูล
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2561 

แผนงาน พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู   
ภาระงาน 
1. พัฒนาความรูครูภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
เสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาและเผยแพรแหลงเรียนรู ใน
ชุมชนใหเปนท่ีรูจัก 
3. สนับสนุนการใชโรงเรียนเปนเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรู 
โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการศึกษาและเรียนรูจากภู มิ
ปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรูในชุมชน 
2. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม 
3. โครงการใหมท่ีเกิดจากการวิเคราะหขอมูล
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 
2564 

 


