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ส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำเขต 11 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

 
 
 

ค ำอนุมัต ิ
 
 

 คณะกรรมการบริการงานโรงเรียนได้พิจารณาตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 – 2565 ของโรงเรยีนเมืองหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 ผลการตรวจสอบเห็นควรอนุมัติให้ด าเนินการตามแผนได้ 
 
 
 
 
 

 
    ลงช่ือ 

( นายประพัศสร   ซุ่นสุวรรณ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน  

 
 
 
 
 
 

     
( นายวัฒนา  ศรีอรุณ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเมืองหลังสวน  
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ค ำน ำ 

 
 แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 - 2565 โรงเรียน
เมืองหลังสวน ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย อาทินักเรียน คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตัวแทนของนักเรียน สมาคมผู้ปกครอง และครู คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนศิษย์เก่า
ต่างได้ช่วยกันเสนอภาพปัจจุบัน ปัญหา ทิศทางท่ีจะพัฒนาแก้ไขวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนบทเรียนท่ีได้รับด้าน
ต่าง ๆ ของการด าเนินงานในช่วงปีท่ีผ่านมา ข้อมูลท้ังหมดได้เป็นพื้นฐานส าคัญในการวางแผนการด าเนินงาน
ระยะต่อไป นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้ศึกษาข้อมูลจากหลักการแนวคิดทฤษฎีการจัดการศึกษาในอนาคต
เพื่อให้ผลผลิตท่ีนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 จึงขอบคุณทุกฝ่ายท่ีกลับเข้ามาโรงเรียนเมืองหลังสวนขอต้ังปฏิภาณว่าจะใช้แผนกลยุทธ์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 
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สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
ภาพรวมของโรงเรียน 1 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 3 
ประวัติโรงเรียนเมืองหลังสวน 6 
แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 8 
ท าเนียบผู้บริหาร 9 
คณะผู้บริหารโรงเรียน 10 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 12 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 13 
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 14 
แผนท่ีกลยุทธ์ 16 
กรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 18 
ความเช่ือมโยงระหว่างกลยุทธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน  / กลยุทธ์สพม. 11  และยุทธศาสตร์   
กระทรวงศึกษาธิการ 

27 
 

ความเช่ือมโยงระหว่างโครงการโรงเรียนเมืองหลังสวน/ พระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 10/ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”/ กล
ยุทธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน/ กลยุทธ์ สพม.11/ โครงการตามนโยบายขอ’
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

28 
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แผนกลยุทธ์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระยะ 3 ปี 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 – 2565 โรงเรียนเมืองหลังสวน 

ภำพรวมของโรงเรียน 

 

 

 

 

เคร่ืองหมำยประจ ำโรงเรียน รูปเจดีย์มีพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. อยู่กลาง ท่ีใต้ฐานเจดีย์มีอักษรย่อ ม.ส.  

    โดยมีลายกนกอยู่ด้านข้างเจดีย์ ด้านล่างเป็นช่ือโรงเรียนเมืองหลังสวน 

ที่ต้ัง  ๒๙๗  หมู่ท่ี ๔ ต าบลวังตะกอ  อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐ 

ขนำดพื้นที ่   ๔๙ ไร ่  ๓ งาน 

คติธรรมของโรงเรียน  นิสมม  กรณ  เสยโย    

ใช้ปัญญาท าแล้วก้าวหน้า 

ปรัชญำโรงเรียน   คุณธรรม น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม 

สีประจ ำโรงเรียน  เขียว – แสด 

    เขียว หมายถึง ความสงบ ความร่มเย็น 

    แสด หมายถึง ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา 

อักษรย่อของโรงเรียน  ม.ส. 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้นแคแสด 

โทรศัพท์   ๐-๗๗๕๘-๒๑๕๓ 

โทรสำร    ๐-๗๗๕๔-๔๓๒๐ 

นำมเรียกขำน   เมืองหลังสวน 

อีเมล ์    mounglangsuan@hotmail.com 

เว็บไซต์    www.muanglangsuan.ac.th 

 
 



2 

 

 

วิสัยทศัน ์
 มุ่งมั่นยกระดับผลสัมฤทธิ์  พัฒนากระบวนการคิด 
 เสริมสร้างทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป่ียมล้นคุณธรรม 
 ก้าวทันเทคโนโลยี  สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น 

 
 

อัตลักษณ ์
 ผลสัมฤทธิ์ดี  มีจิตสาธารณะ 

 
 

เอกลกัษณ ์
 กิจกรรมดี   มีคุณภาพ 
 
 
ค ำขวัญของโรงเรียน 
 คุณธรรม น าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม 
 
 
พนัธกิจ 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ส่งเสริมนักเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการคิด และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

3. สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนและพัฒนาทักษะชีวิต 
4. บูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น 
6. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยความร่วมมือกับทุก

เครือข่าย 
7. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีตามนโยบาย Thailand 4.0 
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เป้ำประสงค ์

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา 
 2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  (O-net)  ให้สูงขึ้น 
 3. ให้นักเรียนมีทักษะบวนการคิดเป็นขั้นตอน มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และ

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4. ทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีท้องถิ่น และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะการสอนการเป็นครู

มืออาชีพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 6. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียนและส่งเสริม สนับสนุน   แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอก

โรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 7. มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยเพื่อการศึกษา 
 

กลยทุธ์กำรด ำเนนิงำน 
กลยุทธ์ที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ของแต่ละระดับช้ัน

โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น อยู่ในระดับดี และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีหลากหลาย และการส่ือสารให้

ทันต่อยุคปัจจุบันได้ 
4) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
5) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สืบสานประเพณีท้องถิ่นของชุมชน 
3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางด้านร่างกาย และลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
 

กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2.2 การวางแผนและการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย  โดยประสานงานร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา กระจายการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

- วิทย์ – คณิต 
-  ภาษา 
- ท่ัวไป 
- ทวิศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- เตรียมแพทย์ - พยาบาล 
- หลักสูตรอาชีพ  ฯลฯ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ พัฒนาวิทยฐานะ 

และส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ภายใน
โรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อมด้วยด ารงซึ่งสุขภาพ อนามัย ท่ีดีภายในโรงเรียน และสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรี ยน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์  ห้อง Smart Classroom  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์   ห้องศิลปะ  ห้องดนตรี ฯลฯ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดสร้างระบบ
เครือข่ายการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Software) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน พร้อมส่งเสริม 

สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยจัดให้เป็นห้องเรียนมีชีวิต  ห้องเรียนเทคโนโลยี ห้องเรียน 
DLTV  การจัดการเรียนโดยใช้ส่ือมัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน (โดยแบ่งห้องเรียนออกมา
เป็นกลุ่มงานต่าง ๆ  เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารท่ัวไป )  มีการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
โดยใช้กระบวนทางวิชาในการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่างท่ัวถึง เช่น 
การตรวจสอบ ปพ.5 การบันทึกการสอนเสริม แบบวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และสามารถ
พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้ ดังแบบอย่างท่ีดี (Best Practics) ค่านิยม 12 ประการ การจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรืออื่น ๆ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดย
การใช้แบบทดสอบ  ก่อนเรียน-หลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
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คณุลกัษณะอันพึงประสงค ์
 1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
 2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 3. มีวินัย  
 4. ใฝ่เรียนรู้  
 5. อยู่อย่างพอเพียง  
 6. มุ่งมั่นในการท างาน  
 7. รักความเป็นไทย  
 8. มีจิตสาธารณะ 
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ประวัติโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

1.1 สภำพทั่วไป 
โรงเรียนเมืองหลังสวน ต้ังอยู่เลขท่ี ๒๙๗ หมู่ท่ี ๔ ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

ประกาศจัดต้ัง เมื่อปี พ.ศ. 2536  เปิดสอนระดับ ช่วงช้ันท่ี ๓  คือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ และช่วงช้ันท่ี ๔  คือ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีเขตพื้นท่ีบริการ ๒๐ หมู่บ้าน ได้แก่ 
ต าบลวังตะกอ หมู่ท่ี ๑-๑๑, ต าบลนาขา หมู่ท่ี ๑-๗, ๙ และ ๒๐  เดิมต้ังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสวนศรี
วิทยา  เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๓๖  ในปีแรกท่ีเปิดสอน รับสมัครนักเรียนได้ ๒๓๑ คน จ านวน ๖ ห้องเรียน  
โดยอาศัยอาคารชั่วคราวของโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นสถานท่ีเรียน มีครู – อาจารย์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ช่วยสอนจ านวน ๒๐ คน และครูจ้างอีก ๔ คน 
 ในปีการศึกษาแรกที่เปิดสอน  นายยืนยง  กล่ินรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา (ในขณะนั้น)         
เป็นผู้บริหารสาขาด้วย  ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๓๗  ผู้ปกครองนักเรียนและชาวอ าเภอหลังสวนได้ร่วมกันสร้าง
อาคารเรียนช่ัวคราว จ านวน ๒ หลัง มี ๑๒ ห้องเรียน  และโรงอาหาร  จ านวน ๑ หลัง  ห้องน้ านักเรียน
ช่ัวคราว จ านวน    ๒ หลังขึ้นในท่ีดินปัจจุบัน  โดยการประสานงานของ  นายสุชิน  บุญเพ็ญ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา   ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนสาขาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนร่วมกับ
สภาต าบลวังตะกอ  วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๗ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดต้ัง  โรงเรียนเมืองหลังสวนจึงได้
แยกออกมาเป็นเอกเทศจากโรงเรียนสวนศรี-วิทยา  ทุกวันนี้ชาวอ าเภอหลังสวนมักนิยมเรียกโรงเรียนเมืองหลัง
สวนว่า  “สวนศรี ๒”  ตามช่ือโรงเรียนเดิม หรือเรียกว่า  “โรงเรียนห้วยกล้ัง ”  ตามสถานท่ีต้ัง 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ใช้ช่ือว่า “โรงเรียนเมืองหลังสวน” มีนักเรียน จ านวน ๔๑๑ คน  มีครู อาจารย์ 
จ านวน   ๗ คน ครูอัตราจ้างจ านวน ๓ คน พระภิกษุช่วยสอนจ านวน ๑ รูป วันท่ี ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๓๗ 
นายสุชิน บุญเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา  ได้รับค าส่ังแต่งต้ังจากกรมสามัญศึกษาให้
รักษาการในต าแหน่ง “ ครูใหญ่โรงเรียนเมืองหลังสวน” 

 ปีการศึกษา ๒๕๓๘ มีนักเรียนจ านวน ๖๔๓ คน มีครู – อาจารย์ จ านวน ๑๗ คน ครูอัตราจ้าง 
จ านวน       ๓ คน พระภิกษุช่วยสอน จ านวน ๑ รูป ยาม จ านวน ๑ คน นักการภารโรง จ านวน ๑ คน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๑  มีนักเรียนจ านวน ๖๓๒ คน  มีครู – อาจารย์   จ านวน ๒๙ คน ครูอัตราจ้าง 
จ านวน    ๔ คน และนายสุชิน บุญเพ็ญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองหลังสวน ได้รับค าส่ังจากกรมสามัญศึกษา  
ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 

 ปีการศึกษา ๒๕๔๓  นายบุญเลิศ  ราชเดิม  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 
ระหว่างวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓  -  วันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และนางสุจิตร ธนะไชย ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ระหว่างวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ - วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑   

ปีการศึกษา ๒๕๕๐  มีนักเรียน ๙๔๐ คน  มีข้าราชการครู  ๓๓  คน พนักงานราชการ ๓ คน  ครู
อัตราจ้าง ๔  คน   ครูต่างชาติชาวจีน  ๑  คน   นักการภารโรง ๑ คน  พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน  ลูกจ้าง
ช่ัวคราว ๓ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑  นายวินัย  กรานมูล  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน ต้ังแต่
วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑  -  ๒๕๕๔  มีนักเรียน ๑,๐๑๔ คน  ข้าราชการครู ๓๗ คน  พนักงานราชการ ๓ คน    
ครูอัตราจ้าง  ๔ คน  ครูต่างชาติชาวจีน ๒ คน  นักการภารโรง ๑ คน  พนักงานขับรถยนต์ ๑ คน  ลูกจ้าง
ช่ัวคราว ๓ คน เจ้าหน้าท่ีงาน สารบรรณ ๒ คน  และเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ ๑ คน 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๖๑ นายนพรุจ เขียวสอาด ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลัง
สวน ต้ังแต่วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔-ปัจจุบัน  มีนักเรียน 716 คน  ข้าราชการครู 42 คน พนักงานราชการ  
2 คน     ครูอัตราจ้าง  4 คน ครูต่างชาติ 1 คน ลูกจ้างช่ัวคราว ๙ คน ลูกจ้างประจ า ๒ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน นายประพัศสร  ซุ่นสุวรรณ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเมือง
หลัง-สวน ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน  มีนักเรียน 833 คน  ข้าราชการครู 45 คน  พนักงาน
ราชการ  2 คน  ครูอัตราจ้าง 7 คน ครูภาวะวิกฤต 1 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 คน ลูกจ้าง
ช่ัวคราว 7 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน 

 
2.2 สภำพชุมชน 

สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองใหม่ มีประชากรประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน  ประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเหมาะสม
แก่การเพาะปลูก ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ีย ประมาณ 80 ,000 บาท/คน/ปี  ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยท่ัวไปคือแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง  ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับ ม.๓  

ด้านการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกไส  
โรงเรียนประถม 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาแงน โรงเรียนบ้านคลองระ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม มีศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหลังสวน ต าบลวังตะกอ 1 แห่ง มีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 4 แห่ง  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  3 แห่ง ได้แก่ วัดสมุหเขตตาราม วัดเสกขาราม วัด
เทพวงศ์วราราม (วัดเขาแงน)  

ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 13 
แห่ง  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี มีแหล่งป่าไม้ แหล่งแร่ และแหล่งหิน แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
4 แห่ง ได้แก่ จุดชมวิวเขาเสก ถ้ างามวัดเขาแงน น้ าตกหินช้างสี และส่วนป่าชุมชน ต าบลวังตะกอ 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองในการจัดการศึกษา รวมท้ังครูมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เทศบาลวังตะกอ)  
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1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา  
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

1. การจัดท าแผนงบประมาณ  
2. การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรร  
3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
11. การวางแผนพัสดุ  
12. การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณ  ์
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสดุ  
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
19. การน าเงินส่งคลัง  
20. การจัดท าบัญชีการเงิน  
21. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
22. การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และ
รายงาน 

1.วางแผนอัตราก าลัง  
2.การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
3.การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
4.การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
5.การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
6.การลาทุกประเภท  
7.การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8.การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
9.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน  
10.การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12.การออกจากราชการ  
13.การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
14.การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเก่ียวกับการ
เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
16.การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
17.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
18.การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19.การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
20.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การด าเนินงานธุรการ  
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
10. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
11. การรับนักเรียน  
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น และ การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
20. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
21. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน 

แผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน โรงเรียนเมืองหลังสวน 
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ท ำเนียบผู้บริหำร 
โรงเรียนเมืองหลังสวน ต้ังแต่ พ.ศ. จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล 
ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรโรงเรียน 

ต้ังแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. 

1. นายสุชิน บุญเพ็ญ 2537 2542 

2. นายบุญเลิศ  ราชเดิม   2543 2543 

3. นางสุจิตร ธนะไชย 2543 2551 

4. นายวินัย  กรานมูล   2551 2554 

5. นายนพรุจ เขียวสอาด 2554 2561 

6. นายประพัศสร  ซุ่นสุวรรณ์   2561 ปัจจุบัน 
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คณะผู้บริหำรโรงเรียนเมืองหลังสวน 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 1. นายประพัศสร ซุ่นสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2. นายโชคชัย  สกลวิรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 3. นางสมัย  สุวรรณอ าภา ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและ 
      แผนงาน 
 5. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 6. นายประสิทธิ์  นาคสิงห์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนขำ้รำชกำรครูโรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

 
 
 
 

  ต ำแหน่ง  อันดับ       วิทยฐำนะ           จ ำนวน   หมำยเหตุ 

 ชำย  หญิง  รวม 

ผู้อ านวยการ คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1     - 1  

รองผู้อ านวยการ - - - - -  

รองผู้อ านวยการ - - - - -  

ครู คศ.4 เช่ียวชาญ 1     - 1  

ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ     4     7 11  

ครู คศ.2 ช านาญการ 5 10 15  

ครู คศ.1            - 4 4 8  

ครู ครูผู้ช่วย            - 2 7 9  

                      รวม    17     28     45  
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ตำรำงแสดงจ ำนวนพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจำ้งชั่วครำว 
 

ต ำแหนง่ ชำย หญิง รวม 
พนักงำนรำชกำร 
  - พนักงานราชการ 1 1 2 
ครูวกิฤต 
    ครูวิกฤต - 1 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
  -  พนักงานขับรถ 1 - 1 
ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
  - ครูอัตราจ้าง - 8 8 
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
  - เจ้าหน้าที่งบประมาณ - 1 1 
  - เจ้าหน้าที่วิชาการ - 1 1 
  - เจ้าหน้าที่บริการ 3 2 5 
รวม 5 15 20 

 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียน 
 

ช้ัน จ ำนวน(คน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1   145 
มัธยมศึกษาปีที่ 2    179 
มัธยมศึกษาปีที่ 3    160 

รวม 484 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 110 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 114 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 123 

รวม 346 
                รวมทั้งสิน้ 830 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weaknesses) 

1. ด้านนักเรียน (Student : S1) 
1. นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย 
2. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
3. นักเรียนมีจิตอาสา  

1. นักเรียนยังมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่่า 
 

2. ด้านระบบบริการ (Service : S2) 
๑. โรงเรียนมีการใช้ระบบ ICT เพื่อปฏิบัติงานและการ

ติดต่อส่ือสาร 
๒. โรงเรียนเป็นศูนย์คอมพิวเตอร ์
๓. มีการประสานกับหน่วยงานอืน่  ๆในการพัฒนา

โรงเรียน 

๑. การใช้ระบบ ICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ด้านบุคลากร (Man : M1) 
1. ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการท่างานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

 
 

1. บุคลากรบางสาขามีไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อ 
     การเรียนการสอน 
2. ครูขาดการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการ 
    เรียนรู้ 
3. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความช่านาญด้าน ICT 

4. ด้านการเงิน (Money : M2) 
1. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

1. งบประมาณในการด่าเนินงานไม่เพียงพอ 
2. ไม่มีแผนในการใช้งบประมาณท่ีชัดเจน 

4. ด้านวัสดุและอุปกรณ์ (Material : M3) 
1. มีการสนับสนุนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อ

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์และเพียงพอต่อ

การใช้งานของครูและนักเรียน 
6. ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 

1. มีกระบวนการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. มีระบบงานสารบรรณท่ีรวดเร็ว 

 
 

1. กระบวนการพิจารณาความดีความชอบให้ความส่าคัญกับ
ผลการปฏิบัติงานน้อย ส่งผลให้คุลากรขาดขวัญและ
ก่าลังใจในการท่างาน 

2. ระบบและกระบวนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดออ่น (Weaknesses) 

 
 

ไม่ชัดเจน และไม่เป็นเอกภาพ 
3. ขาดการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ขาดการวิเคราะห์บุคลากร เพื่อมอบหมายงานให้ตรงตาม

ศักยภาพ 
5. มีการกระจายงานท่ีไม่เท่าเทียมกัน 

 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 

ประเด็นที่เป็นโอกำส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural: S) 

1. ชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนโรงเรียน
ในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ 

2. มีหน่วยงาน องค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

 

1. นักเรียนส่วนใหญ่อยู่บ้านห่างไกลกับโรงเรียน 
2. สถาบันครอบครัวขาดความอบอุ่น ซึ่งส่งผลให้เกิด

ปัญหาต่อตัวนักเรียน 
3. มีการแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุข 

2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology: T) 

1. โรงเรียนเป็นศูนย์ ICT 
 

1. การใช้ระบบ ICT ยังไม่เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

3. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic : E) 

1. โรงเรียนได้น้อมน า ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอน 

2. ชุมชน พร้อมสนับสนุนและมีส่วนร่วมระดม
ทรัพยากรในการพัฒนาโรงเรียน 

1. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของผู้ปกครองส่ง
ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

2. รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอน 
 

4. ด้ำนกำรเมือง (Political : P) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลให้การสนับสนุน
โรงเรียนเป็นอย่างดี 

1. เปล่ียนแนวนโยบายบ่อยๆ เนื่องจากเปล่ียน
รัฐบาลหรือผู้บริหาร 
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แผนกลยุทธ์พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ระยะ 3 ปี (2562 – 2565)    
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
วิสัยทศัน ์
 มุ่งมั่นยกระดับผลสัมฤทธิ์  พัฒนากระบวนการคิด 
 เสริมสร้างทักษะชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เทียบเคียงมาตรฐานสากล  เป่ียมล้นคุณธรรม 
 ก้าวทันเทคโนโลยี  สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ส่งเสริมนักเรียนมีกิจกรรมที่
หลากหลายเพ่ือเอื้อต่อการ
พัฒนากระบวนการคิด และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

สร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนและ
พัฒนาทักษะชีวิต 

บูรณาการการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุกรายวิชา 
ยกผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดับชาติ  (O-net)  ให้สูงข้ึน 

ให้นักเรียนมีทักษะบวนการคิดเป็น
ข้ันตอน มีการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ให้นักเรียนมีทักษะบวนการคิดเป็น
ข้ันตอน มีการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของ
แต่ละระดับชั้นโดยมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ทุก
รายวิชา 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่ในระดับ
ดี และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อยู่ในระดับ
ดี และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพโดยบูรณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบ
สานประเพณีท้องถ่ิน 

พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วย
ความร่วมมือกับทุกเครือข่าย 

เสริมสร้างบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีตาม
นโยบาย Thailand 4.0 

ทุกรายวิชาสอดแทรกความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
เสริมสร้างทักษะการสอนการเป็น
ครูมืออาชีพเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ ภายใน
โรงเรียนและส่งเสริม สนับสนุน   
แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

มุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยเพ่ือการศึกษา 

ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็น
ไทย สืบสานประเพณีท้องถ่ินของ
ชุมชน 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  เสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ พัฒนาวิทยฐานะ และ
ส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้
ทางด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยการ
ประเมินครูผูช้่วย และครูอัตราจ้าง 
ภายในโรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพ
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรียน  ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  ห้อง 
Smart Classroom  ห้อง
วิทยาศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์   ห้อง
ศิลปะ  ห้องดนตรี ฯลฯ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ จัดสร้างระบบเครือข่ายการ
เข้าใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมโปรแกรม
ประยุกต์ (Software) เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู ้
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategic Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ด้ำน 
คุณภำพผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

          ด้ำน 
กระบวนหำรบริหำร 
   และกำรจัดกำร 
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

3. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

4. การวางแผนและการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  โดยประสานงานร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน ชุมชน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา กระจายการบริหารจัดการโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบรหิารทั่วไป 

5. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ พัฒนาวิทย
ฐานะ และส่งเสริมการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยการประเมินครูผู้ช่วย และ
ครูอัตราจ้าง ภายในโรงเรียน ให้เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0ทุกกลุ่มเป้าหมาย 7. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อมด้วย

ด ารงซึ่งสุขภาพ อนามัย ท่ีดีภายในโรงเรียน 
และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โดยมีอุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุก
ห้องเรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  
ห้อง Smart Classroom  ห้องวิทยาศาสตร์  
ห้องนาฏศิลป์   ห้องศิลปะ  ห้องดนตรี ฯลฯ 

8. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ จัดสร้าง
ระบบเครือข่ายการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Software) เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ 
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           ด้ำน 
กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
  กำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
       เป็นส ำคัญ 

9. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

10. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน 
พร้อมส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

11. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยจัดให้
เป็นห้องเรียนมีชี วิต  ห้องเรียนเทคโนโลยี 
ห้องเรียน DLTV  การจัดการเรียนโดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการคิดเป็นข้ันตอน 
(โดยแบ่งห้องเรียนออกมาเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ  
เ ช่ น  ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร   ฝ่ า ย บุ ค ค ล   ฝ่ า ย
งบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป )  มีการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

12. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน โดยใช้กระบวนทางวิชาในการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน รวมถึงครูผู้สอนใส่ใจ
และดูแลอย่างทั่วถึง เช่น การตรวจสอบ ปพ.5 การบันทึกการสอนเสริม แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนได้ ดังแบบอย่างที่ดี 
(Best Practics) ค่านิยม 12 ประการ การจัดกิจกรรมที่หลากหลายในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ หรืออื่น ๆ 

13. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ โดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การมีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม 



18 

 

 

กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

1. คุณภาพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน - โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- โครงการพฒันาทักษะการประดิษฐ์จรวด
ขวดน้ า 
- โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 
- โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพความสามารถ
ในการคิดค านวณ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ 
- โครงการเอแม็ท 
- โครงการซูโดก ุ
- โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

80 85 90 100 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 80 85 90 100 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

  - โครงการตามรอยบาทพระเทพฯ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 
- โครงการดนตรีไทย 
- โครงการพฒันาทักษะทางด้านดนตรี
สากล 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

  - โครงการพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 
(นาฏศิลป์) 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  
- โครงการพฒันาสถานศึกษาวิชาทหารให้
เป็นระบบมาตรฐาน 

    

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

- โครงการพฒันาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- โครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ปี
การศึกษา 2562 
- โครงการพฒันาระบบโปรแกรมติดตาม
พฤติกรรมนักเรียน 
- โครงการพฒันาห้องกิจการนักเรียนให้
เป็นระบบมาตรฐาน 
- โครงการงานกิจการนักเรียน 
- โครงการพฒันาระบบงานบรกิารแนะแนว 
โรงเรียนเมืองหลังสวน 
- โครงการธนาคารโรงเรียน 
 

80 85 90 100 

2.2 การวางแผนและการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยประสานงาน
ร่วมกับภาคี 4 ฝ่าย ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน 
ชุมชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา กระจายการบริหารจัดการโดย
แบ่งออกเป็น 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ กลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารท่ัวไป 
กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

80 85 90 100 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
- วิทย์ – คณิต 
-  ภาษา 
- ท่ัวไป 
- ทวิศึกษา (ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- ไทย – นิติ 
- หลักสูตรอาชีพ  ฯลฯ  

- โครงการพฒันาระบบงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (วิชาการ) 
- โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (ลูกเสือ-
เนตรนารี) 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 
- โครงการพฒันาประสิทธิภาพระบบ
บริหารงานวิชาการ 
- โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- โครงการพฒันางานงบประมาณและ
แผนงาน ปีการศึกษา 2562 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมือง
หลังสวน ปีการศึกษา 2562 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการพฒันางานสารบรรณ 
 

80 85 90 100 

2.4  พัฒนาครู และบุ คลากร ให้มี ค ว าม
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
พัฒนาวิทยฐานะ และส่งเสริมการอบรมพัฒนา
ความรู้ทางด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยการประเมิน
ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ภายในโรงเรียน ให้
เป็นครูมืออาชีพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 

80 85 90 100 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ พร้อม
ด้วยด ารงซึ่งสุขภาพ อนามัย ท่ีดีภายใน
โรงเรียน และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกห้องเรียน  ได้แก่ ห้องปฏิบัติ
คอมพิวเตอร์  ห้อง Smart Classroom  ห้อง
วิทยาศาสตร์  ห้องนาฏศิลป์   ห้องศิลปะ  
ห้องดนตรี ฯลฯ 

- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกช้ัน
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
- โครงการพฒันางานโสตทัศนศึกษาและ
งานประชาสัมพันธ ์
- โครงการยุวชนประกันภัย 
- โครงการSafe สมอง สองมือ เพื่อชีวิต 
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานบุคคล 
- โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 
- โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

80 85 90 100 

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
จัดสร้างระบบเครือข่ายการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต 
พร้อมโปรแกรมประยุกต์ (Software) เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

80 85 90 100 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

- โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- โครงการพฒันาทักษะการประดิษฐ์จรวด
ขวดน้ า 
- โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 
- โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2 
โครงการส่งเสริมศักยภาพความสามารถใน
การคิดค านวณ 
- โครงงานคณิตศาสตร์ 
- โครงการเอแม็ท 
- โครงการซูโดก ุ
- โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 

80 85 90 100 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ภายในโรงเรียน 
พร้อมส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา แหล่งการ
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน และสนับสนุนให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางด้าน
วิชาการท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

80 85 90 100 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยจัดให้
เป็นห้องเรียนมีชีวิต  ห้องเรียนเทคโนโลยี 
ห้องเรียน DLTV  การจัดการเรียนโดยใช้ส่ือ
มัลติมีเดีย มีทักษะกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน 
(โดยแบ่งห้องเรียนออกมาเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ  
เช่น ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคคล  ฝ่าย
งบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป )  มีการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีเหตุผล 

80 85 90 100 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน โดยใช้กระบวนทางวิชาในการ
ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียน รวมถึง
ครูผู้สอนใส่ใจและดูแลอย่างท่ัวถึง เช่น การ
ตรวจสอบ ปพ.5 การบันทึกการสอนเสริม 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน  เพื่อแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพ
เพิ่มข้ึนได้ ดังแบบอย่างท่ีดี (Best Practics) 
ค่านิยม 12 ประการ การจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
หรืออื่น ๆ 

- โครงการตามรอยบาทพระเทพฯ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
- โครงการพฒันาการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
- โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
- โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 
- โครงการดนตรีไทย 
 

80 85 90 100 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  โดยการใช้แบบทดสอบ  ก่อน
เรียน-หลังเรียน  และแบบประเมินความพึง
พอใจ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

80 85 90 100 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

  - โครงการพฒันาห้องเรียนคุณภาพ 
(นาฏศิลป์) 
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- โครงการพฒันาระบบงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (วิชาการ) 
- โครงการกิจกรรมพฒันาผู้เรียน (ลูกเสือ-
เนตรนารี) 
- โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 
- โครงการพฒันาประสิทธิภาพระบบ
บริหารงานวิชาการ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมือง
หลังสวน ปีการศึกษา 2562 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการพฒันางานสารบรรณ 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกช้ัน
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
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กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนเมืองหลังสวน (ต่อ) 
 

กลยทุธ์ที ่ ตัวช้ีวัด กิจกรรม/โครงกำร 
สภำพ
ปัจจบุนั 

เป้ำหมำย (ร้อยละ) 
2562 2563 2563 

  - โครงการพฒันางานโสตทัศนศึกษาและ
งานประชาสัมพันธ ์
- โครงการยุวชนประกันภัย 
- โครงการSafe สมอง สองมือ เพื่อชีวิต 
- โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
- โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 
- โครงการพฒันาระบบโปรแกรมติดตาม
พฤติกรรมนักเรียน 
- โครงการพฒันาห้องกิจการนักเรียนให้
เป็นระบบมาตรฐาน 
- โครงการธนาคารโรงเรียน 
- โครงการพฒันาห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- โครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ปี
การศึกษา 2562 
- โครงการพฒันาสถานศึกษาวิชาทหารให้
เป็นระบบมาตรฐาน 
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ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน / กลยุทธส์พม. 11  และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

กลยุทธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

กลยุทธ์ที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ

มาตรฐานสากล   

และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

โดยมุ่งเน้นเป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม 

อย่างเท่าเทียม 

3. การปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครู 

ให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง  

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  

และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน  

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ทัดเทียมกับนานาชาติ 

6. การสนับสนุนการพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 

7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส่านึกในความเป็นไทย  

และวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  

ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 
 

3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียน

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงโครงกำรโรงเรยีนเมืองหลังสวน/ พระบรมรำโชบำยของ
รัชกำลที ่10/ จิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด ำริหลักสูตรจิตอำสำ 904 
“หลักสูตรพ้ืนฐำน”/ กลยุทธ์โรงเรียนเมืองหลังสวน/ กลยุทธ ์สพม.11/ โครงกำร 
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

โครงกำร 
พระบรม
รำโชบำย
ของ ร.10 

จิตอำสำฯ 

กลยุทธ์
โรงเรียน
เมืองหลัง

สวน 

กลยุทธ์ 
สพม.11 

นโยบำย
กระทรวงฯ 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     

โครงการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์จรวดขวดน้ า      
โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 

     

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 

     

โครงการส่งเสริมศักยภาพความสามารถในการคิด
ค านวณ 

     

โครงงานคณิตศาสตร์      
โครงการเอแม็ท      
โครงการซูโดก ุ      
โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์      
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 

     

โครงการตามรอยบาทพระเทพฯ      
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 

     

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

โครงการวันส าคัญ      
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
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โครงกำร 
พระบรม
รำโชบำย
ของ ร.10 

จิตอำสำฯ 

กลยุทธ์
โรงเรียน
เมืองหลัง

สวน 

กลยุทธ์ 
สพม.11 

นโยบำย
กระทรวงฯ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

     

โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด      
โครงการดนตรีไทย      
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีสากล      
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (นาฏศิลป์)      
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
โครงการพัฒนาระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (วิชาการ)      
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)      
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และ
ลูกเสือวิสามัญ 

     

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานวิชาการ      
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      
โครงการพัฒนางานงบประมาณและแผนงาน ปีการศึกษา 
2562 

     

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมืองหลังสวน ปี
การศึกษา 2562 

     

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      
โครงการพัฒนางานสารบรรณ      
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ป ี

     

โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษาและงานประชาสัมพันธ ์      
โครงการยุวชนประกนัภัย      
โครงการSafe สมอง สองมือ เพื่อชีวิต      
โครงการทัศนศึกษาดูงาน      
โครงการจัดซื้อวัสดุส่านักงานบุคคล      
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      
โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา      
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โครงกำร 
พระบรม
รำโชบำย
ของ ร.10 

จิตอำสำฯ 

กลยุทธ์
โรงเรียน
เมืองหลัง

สวน 

กลยุทธ์ 
สพม.11 

นโยบำย
กระทรวงฯ 

โครงการงานกิจการนักเรียน      
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมติดตามพฤติกรรม
นักเรียน 

     

โครงการพฒันาห้องกิจการนักเรียนให้เป็นระบบ
มาตรฐาน 

     

โครงการพัฒนาระบบงานบริการแนะแนว โรงเรียน
เมืองหลังสวน 

     

โครงการธนาคารโรงเรียน      
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
โครงการห้องคอมพิวเตอร์แห่งอนาคต ปีการศึกษา 
2562 

     

โครงการพฒันาสถานศึกษาวิชาทหารให้เป็นระบบ
มาตรฐาน 

     

โครงการเอกสารประกอบการเรียนห้องเรียนพิเศษ
แพทย์ 
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