
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

             แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 – 
2564  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนอง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษา
สภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมินตนเอง  การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   คณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ประเมิน
สภาพของโรงเรียนแล้วน าข้อมูลมาก าหนดทิศทางของโรงเรียนโดยก าหนดวิสัยทัศน์   พันธ
กิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  แผนที่กลยุทธ์  ก าหนดกลยุทธ์หลักที่สามารถด าเนินการให้
บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและก าหนดโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
             แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทางใน
การท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

 
  

 
     (นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 

                                                             

                                                                                                  (นายจรินทร์ ณ พัทลุง) 
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม   
 

 

 

 

 



 

สำรบัญ 
                                           หน้ำ 

ค ำน ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ                ๑ 
  -  ประวัติของโรงเรียน        ๑ 
  -  ภาพรวมของโรงเรียน              ๓ 

- โครงสร้างการบริหารงาน                                ๖ 
- สถานภาพของโรงเรียน             ๑๐

  
 

ส่วนที่ ๒ นโยบำยที่เกี่ยวข้อง        ๑๘ 
    -  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ      ๑๘ 
    -  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ๒๐ 
    -  นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓   ๒๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      ๒๕ 
  

-  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ๒๕ 
-  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๒๖ 
-  แผนที่ยุทธศาสตร์ โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม    ๒๗ 
-  เป้าหมายความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ๒๘ 
 

ส่วนที่ ๔   แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   ๓๐
     -  กรอบกลยุทธ์        
 ๓๐ 
    -  มาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน      ๓๖ 
    -  กรอบงบประมาณตามกลยุทธ์หลัก      ๔๑ 
    -  กรอบแผนกลยุทธ์        ๔๑ 
    -  โครงสร้างแผนงานและโครงการ      ๔๗ 
    -  กรอบกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม   ๕๒ 
               -  แผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรตามโครงการ/กิจกรรม   ๖๓ 
                         

ส่วนที่ ๕ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญำท้องถิ่น       ๖๘  
   -  บทบำทของผู้มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   ๗๐ 
   -  แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน    ๗๑ 
 ภำคผนวก           ๗๒
  
  



 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1. ประวัติของโรงเรียน 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอหาดส าราญ  จังหวัดตรัง 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา เขต 13  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหาดส าราญ ประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้อักษรย่อว่า  
“ส.ค.”  
 ในเบื้องต้นก่อนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียน โดยการริเริ่มของก านันปราโมทย์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ก านันต าบลหาดส าราญ ร่วมกับ
ผู้น าชุมชนหลายท่าน ได้ตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียนในชุมชนได้
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงได้ท าหนังสือผ่านอ าเภอ  จังหวัด  ถึงกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ฯพณฯ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชวน  หลีกภัย)  เห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “โรงเรียน
หาดส าราญวิทยาคม”  เมื่อวันที่ 21  มีนาคม  พ.ศ.  2528   ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากผู้มี
จิตศรัทธา  จ านวน  2 ท่าน  บริจาคท่ีดินเป็นทางเข้าโรงเรียน  ดังนี้  

1) นายไฉ   รวมเงาะ       บริจาคท่ีดิน  จ านวน  2  ไร่  คิดเป็นเงิน  40,000  บาท 
2) นายเฉม รักสุไหอุเป    บริจาคที่ดิน   จ านวน  1  ไร่  คิดเป็นเงิน 20,000  บาท 
ในระยะเริ่มแรก  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้เป็นสาขาของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

โดยนายมิตร  ศรีชาย ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  มารักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม เดือนเมษายน พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (448,000 บาท)  บนพ้ืนที่บางส่วนของทุ่งสงวนเลี้ยง
สัตว์ บ้านพักครู แบบ 205 จ านวน 1 หลัง (427,000 บาท) บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง (78,000 
บาท) และห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง (90,000 บาท) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2528 กรม
สามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายสมพงษ์ แคนยุกต์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  ด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม พร้อมทั้งครู -อาจารย์  (จากโรงเรียนปะเหลียนผดุง
ศิษย์) ปฏิบัติการสอน จ านวน 5 อัตรา  และนักการภารโรง  1  อัตรา  โดยให้เปิดรับสมัครนักเรียน
ชั้น ม.1  รับนักเรียนชาย-หญิง จ านวน 90 คน 2 ห้องเรียน เริ่มด าเนินการเรียนการสอนปีการศึกษา 
2528 เป็นต้นมา 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) ได้อนุมัติ
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากต าแหน่งครูใหญ่ เป็น “อาจารย์ใหญ่” จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2537 ได้รับอนุมัติจากต าแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็น “ผู้อ านวยการโรงเรียน”  ซึ่งในขณะนั้น  นายสุชาติ  
จริงจิตร เป็นผู้บริหารโรงเรียน 

ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จนต่อมาในปีการศึกษา 2536  ได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นับถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารจ านวน 11 ท่าน   
  



 

1.1 ท ำเนียบผู้บริหำร 
ล ำดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ปีท่ีด ำรงต ำแหน่ง 

1 นายมิตร  ศรีชาย รักษาการครูใหญ่ ตั้งแต่ 21 มีนาคม   2528 
2 นายสมพงษ์   แคนยุกต ์

 
ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 

ตั้งแต่ 21 มีนาคม   2528 
ตั้งแต่  28  กุมภาพันธ์ 2531 

3 สิบตรีนิคม มังคะมณี อาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่  28  กรกฎาคม  2535 
4 นายสุชาติ จริงจิตร 

 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 

ตั้งแต่ 3  พฤศจิกายน 2537 
ตั้งแต่ 30  ธันวาคม 2537 

5 นายประดิษฐ จิตบุญ ผู้อ านวยการ ตั้งแต่  30  ธันวาคม  2540 
6 นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์ ผู้อ านวยการ ตั้งแต่  18  มีนาคม  2545 
7 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อ านวยการ ตั้งแต1่ พฤศจิกายน 2546 
8 นายอุทิศ วัฒนกุล ผู้อ านวยการ ตั้งแต1่6  ธันวาคม 2548 
9 นายสมนึก อ้นเพ็ชร  ผู้อ านวยการ ตั้งแต ่8 พฤศจิกายน 2554 
10 นายสุมิตร สามห้วย ผู้อ านวยการ ตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2556 
11 นางฉวีวรรณ   รักษ์แก้ว ผู้อ านวยการ ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 

 

1.2 สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เอกลักษณ์ของโรงเรียน   อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

 
รูปกราฟฟิคของชายทะเลหาดส าราญ 

        แสดงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งม่ัน และต่อเนื่อง 
 

คติพจน์ของโรงเรียน  “คุณความดี ความส าเร็จ เกิดจากความมานะอดทน” 
ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน  “กิจกรรมเด่น  เรียนดี  รู้หน้าที ่ มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม” 
สีประจ ำโรงเรียน   ฟ้า-ขาว 

สีฟ้า  หมายถึง   ความใฝ่ฝันสูงสุด               
สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ผุดผ่อง 

อักษรย่อ   ส.ค. 
พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน       พระพุทธรูปปางลีลา  “หลวงพ่อส าราญ”  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “กิจกรรมดี ดนตรีเด่น”  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รักสถาบัน” 
ปรัชญำโรงเรียน   โยคา เว ชายเต ภูริ  

“ปัญญาย่อมเกิดข้ึนเพราะการฝึกฝน” 
 
 



 

2.  ภำพรวมของโรงเรียน 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 42  หมู่ที่ 9 บ้านควนล้อน  ต าบลหาดส าราญ   

อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92120  โทร 0-7520-8791 โทรสาร 0-7520-8792  
http://www.hadsamranwit.ac.th/  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  3  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดตั้งเมื่อวันที่  21 มีนาคม  2528  มีเนื้อที่ทั้งหมด 100 ไร่   
ปัจจุบันเปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของ 3 ต าบลของอ าเภอหาดส าราญ คือ ต าบลบ้าหวี ต าบล
ตะเสะ และต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ จังหวัดตรัง 

โรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ มีจ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 
2. โรงเรียนบ้านบ้าหวี 
3. โรงเรียนบ้านบกหัก 
4. โรงเรียนปากปรน 
5. โรงเรียนวัดปากปรน 

6. โรงเรียนหาดส าราญ 
7. โรงเรียนวัดหนองสมาน 
8. โรงเรียนบ้านโคกรัก 
9. โรงเรียนบ้านตะเสะ 
10. โรงเรียนบ้านนาทะเล 

2.1  ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มีจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจ านวน 544 คน 

สัดส่วนครูต่อจ านวนนักเรียน คือ 1: 16 คน 
ตำรำงแสดงจ ำนวนห้องเรียน และนักเรียน   ปีกำรศึกษำ  2562 

 
ชั้น 

 
จ ำนวนห้อง 

จ ำนวนนักเรียน  
หมำยเหตุ ชำย หญิง รวม 

ม.1 4 56 54 110 ม.ต้น 
รวม 

318 คน 
ม.2 4 51 58 109 
ม.3 4 37 52 99 
ม.4 3 34 54 88 ม.ปลำย 

รวม 
226 คน 

ม.5 2 30 54 84 
ม.6 3 18 36 54 
รวม 20 236 308 544 544 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 
 
 
 
 



 

2.2  ข้อมูลบุคลำกร 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากร     ปีการศึกษา 2562 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวนบุคลำกร 

รวม 
ชำย หญิง 

1.  ข้าราชการครูสายผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 0 1 1 
2.  ข้าราชการครูสายผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 13 17 30 
3.  พนักงานราชการ 0 2 2 
4.  ครูอัตราจ้าง 1 3 4 
5.  ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ) 0 1 1 
6.  วิทยากรอิสลามศึกษา 0 1 1 
7.  ครูพระสอนพระพุทธศาสนา 1 0 1 
8.  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 0 1 1 
9.  เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1 
10. ลูกจ้างประจ า 2 0 2 
11.พนักงานขับรถ 1 0 1 
12.ลูกจ้างชั่วคราว 1 4 5 

รวม 19 31 50 
2.3 ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมมีมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช้ด าเนินการ ดังนี้ 
1) อาคารเรียนแบบ 108 ล   จ านวน    3   หลัง   24  ห้องเรียน 
2) อาคารเรียน 318ล/38พ   จ านวน    1   หลัง   18  ห้องเรียน 
3) อาคารโรงฝึกงานแบบ  102/27  จ านวน    1   หลัง 
4) อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ  100/27 จ านวน    1   หลัง 
5) สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกลางแจ้ง  จ านวน    1   สนาม 
6) ห้องน้ าห้องส้วม  แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง จ านวน    1   หลัง 
7) บ้านพักครู  แบบ 205/26   จ านวน    1   หลัง 
8) บ้านพักครู  แบบ 203/27   จ านวน    5   หลัง 
9) บ้านพักนักการภารโรง   จ านวน    2   หลัง 
10) ถังเก็บน้ าฝน คศล. ฝ33   จ านวน    2   ชุด 
11) ระบบน้ าประปา  ร.พ.ช.   จ านวน    1   ชุด 
12) ลานอเนกประสงค์    จ านวน    1   สนาม 
13) ศาลากลางน้ า    จ านวน    1   หลัง 

 
 
 
 



 

แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
- ห้องสมุด , ห้องแนะแนว , ห้องพยาบาล , ห้องสหกรณ์ร้านค้า 
- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น (To Be Number One Friends Center) 
- แปลงผัก บ่อเลี้ยงปลา 
- โรงเรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ และเรือนเพาะช า 
- พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ 
- สนามกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามบาสเก็ตบอล 
- อาคารเอนกประสงค์ 

2.4  สภำพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีสวนยางพาราและบ้านเรือนอยู่

อาศัยห่างๆ มีห้องแถวค้าขายบ้างเล็กน้อย ใกล้กับที่ว่าการอ าเภอหาดส าราญ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหาดส าราญ มีประชากรประมาณ 15,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ 9 
บ้านควนล้อน ต าบลหาดส าราญ  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากประชากรร้อยละ 
70 ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม ประมง และบ่อกุ้ง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การละเล่นพ้ืนบ้าน เช่น ลิเกป่า มโนราห์ รองแง็ง ประเพณีส าคัญ เช่น 
การชักพระน้ า-ชักพระบก 

ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่จบระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย และประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 56.83  นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 43.17 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อ
ครอบครัวต่อปี 30,000-40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน 

2.5  โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าต าบล ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนมากมาย ผู้น าชุมชน

และสมาชิกในชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดความร่วมมือที่ดีภายใน
ชุมชน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในด้านความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ทางด้านหลักธรรมและการ
ปฏิบัติทางศาสนา การมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

ปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การแพร่
ระบาดของยาเสพติด ท าให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนสอน  โรงเรียนยังขาดสื่อ และอุปกรณ์ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนสอน และการจัดระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพน้อย
เกินไป    

ปัจจุบันการคมนาคม การติดต่อสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปกครองที่มีปัจจัยสนับสนุน
และมีความพร้อมในด้านเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสและทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ห่างไกลจากชุมชน หรือโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาควบคู่กับการสอนวิชา
สามัญ (โรงเรียนปอเนาะ) ท าให้นักเรียนของโรงเรียนมีจ านวนลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางที่จะน าไปใช้ในการจัดการศึกษา 
 



 

3.  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ แบ่งการบริหารงาน  6 กลุ่มงาน  
ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มงาน
อ านวยการและแผนงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอบข่ำยและกิจกำรบริหำรและกำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้ปกครองและนักเรียน 

คณะกรรมกำรถำนศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

คณะกรรมกำร 
ภำคีสี่ฝ่ำย 

คณะกรรมกำร 
บริหำรหลักสูตร 

คณะกรรมกำร 
บริหำรสถำนศึกษำ 

กลุ่มงำนบริหำร
วิชำกำร 

กลุ่มงำนบริหำร
งบประมำณ 

กลุ่มงำนบริหำร
บุคคล 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำร
และแผนงำน 

กลุ่มงำนบริหำร
ทั่วไป 

กลุ่มงำนกิจกำร
นักเรียน 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 



 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัติกรรม และเทคโนโลย ี
- การแนะแนวการศึกษา 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การนิเทศการศึกษา 
- การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
- การส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแกชุ่มชน 
- การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
- การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
- การจัดท าส ามะโนผูเ้รียน 
- การรับนักเรียน 
- การจัดการศึกษาทวิศึกษา , ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู ้
- งานแนะแนวและระดมทุนเพื่อการศึกษา 
- งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศง 
- านประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
- งานส่งเสรมิ สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

บริหารทั่วไป 
- งานส่งเสรมิและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้
 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
- การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน การงาน

ผลการด าเนินงาน 
- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญชี 
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
- งานบริหารยานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้
-  

กลุ่มงานบริหารบุคคล 
- การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
- วินัยและการรักษาวินัย 
- การออกจากราชการ 
- งานเวรยาม 
- งานจัดระบบบริหารและพัฒนาบคุลากร 
- งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- งานส่งเสรมิการอบรม ประชุม สัมมนา 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานอ านวยการและแผนงาน 
- การด าเนินงานธรุการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
- งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานประเมินผลกจิกรรม/โครงการ 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- งานดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งาน 5ส 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานซ่อมบ ารุงอาคาร 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
- งานส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 
- งานครูที่ปรึกษา  
- งานเวรประจ าสัปดาห ์
- งานหัวหน้าระดับ 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- งานประกันสุขภาพนักเรียน 
- งานยาเสพตดิและโรคเอดส ์
- งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- TO BE NUMBER ONE  
- งานส่งเสรมิระเบียบวินัยนักเรียนและงานจราจร 
- งานอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว ้
 



 

4.  สถำนภำพของโรงเรียน 
ปัจจัยภำยนอกโรงเรียน 

 1)  ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อโรงเรียน 
คือ สภาพครอบครัวมีรายได้น้อย และขาดความพร้อม ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเสี่ยง 
เช่น เล่นการพนัน เสพสิ่งเสพติด ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน เนื่องจากต้องประกอบ
อาชีพประมง อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ไม่ได้รับการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้าน ICT  บ้านเรือนของนักเรียนตั้งอยู่ห่างไกล และกระจัดกระจายไป
ตามหมู่บ้านต่างๆ หลายหมู่บ้าน ท าให้นักเรียนส่วนหนึ่งมาโรงเรียนสาย และภายในโรงเรียนมีถนนตัด
ผ่าน ซึ่งชาวบ้านใช้สัญจรไปมา รบกวนสมาธิในการจัดการเรียนการสอน แต่มีปัจจัยบางอย่างที่เอ้ือต่อ
การด าเนินงานของโรงเรียน คือ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว การท ากุ้งแห้ง ปลาเค็ม การสานเสื่อกระจูด เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุน
โรงเรียนเสมอมา ท าให้งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสามารถด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ บ่อยครั้ง และมักได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการ
สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการ แต่กิจกรรมของ
โรงเรียนที่ส่งผลให้นักเรียนประพฤติดี และผู้ปกครองให้การสนับสนุน คือ กิจกรรมทางศาสนา ทั้ง
ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
 2)  ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน คือ สภาพแวดล้อมของชุมชน ไม่มีบุคคลที่เชี่ยวชาญทางด้านสื่อเทคโนโลยี 
ICT ชุมชนไม่มีแบบอย่าง จึงยังก้าวไม่ทันต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับ
ประสบการณ์จากสื่อประเภท ICT ที่ทันสมัย ส่งผลให้มีวิสัยทัศน์แคบ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีสื่อ
เทคโนโลยีประเภทคาราโอเกะหลายแห่ง และไม่ได้รับการควบคุม เอ้ือต่อการเป็นแหล่งมั่วสุม และไม่
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาที่ดี แต่มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นโอกาส เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เช่น ชุมชนมีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถติดต่อถึงกันได้สะดวก
และรวดเร็ว บุคคลในชุมชนให้การสนใจและสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองได้เรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารประเภทนี้ 
 3) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของโรงเรียน แต่เป็น
ปัญหาเล็กน้อยที่ไม่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนมากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
วิกฤติ มีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณและการระดมทุนเพ่ือการสนับสนุนโรงเรียน จากข้อมูล
ของอ าเภอ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า จึงไม่เอ้ือต่อการระดมทุนสนับสนุน
การศึกษา ผู้ปกครองมีฐานะไม่ดี และมีรายได้ไม่แน่นอน จึงไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน และยังประสบปัญหานักเรียนออกกลางคัน เพ่ือการประกอบอาชีพหารายได้มาจุนเจือ
ครบครัว แต่มีปัจจัยบางอย่างที่เป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ โรงเรียนตั้ งอยู่ใน
ชุมชนที่ใกล้ทะเล ซึ่งมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อภาวะการเจริญเติบโต นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง นักเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนช่วยเหลือผู้ปกครอง



 

ประกอบอาชีพ และหารายได้พิเศษด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านอาชีพ ง่ายต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีพแก่นักเรียน 
 4)  ปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็น
แนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการสอนมีการพัฒนา เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูได้
พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนนโยบายของรัฐในเรื่องการบริหาร
และการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ น าองค์กรท้องถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษา โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น มีการกระจาย
อ านาจการบริหาร ท างานเชิงระบบ มีส่วนร่วม เป็นทีมมากขึ้น การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้นได้ 
ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอกของโรงเรียน 
 การวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอกโรงเรียนทั้ง  4  ด้าน  สรุปได้ว่าโรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคมมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรคที่ไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากกว่า
โอกาส กล่าวคือ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็น
อุปสรรคของโรงเรียน 

ปัจจัยภำยในโรงเรียน 
 1) ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคมจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  6 กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานอ านวยการและแผนงาน กลุ่มงานแผนงาน
และอาคารสถานที่ กลุ่มงานกิจการนักเรียน มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้
ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา 3 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อย่างต่อเนื่อง คือ การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ และ
การบริหารและการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนมีระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจัดท าปฏิทินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะของ
ผู้เรียน มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการที่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การบริหาร
และการจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
 3) ด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำร เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง คือ โรงเรียนสามารถให้บริการทาง
การศึกษาได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ



 

พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งๆ ที่สภาพแวดล้อมภายนอกไม่มีเทคโนโลยีที่
เอ้ืออ านวย โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ร่วมพัฒนาเชิงระบบเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพใน
โรงเรียน บริหารจัดการเชิงระบบ โดยมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ การจัดระเบียบสังคมในโรงเรียนไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง สม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง ท าให้นักเรียนบางส่วนซึ่งเป็นจ านวนน้อยขาดระเบียบวินัย และมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ โรงเรียนได้สนับสนุนการน าเจ้าของภาษามาช่วยจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ แต่ยังเป็นช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่ส่งผลต่อการพัฒนามากนัก การ
บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเทคโนโลยียังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนและ
พัฒนาได้ล่าช้า 
 4) ด้ำนบุคลำกร เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน มีประสบการณ์ทางด้านการสอน และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ได้รับการยกย่องเป็นครูแกนน า ประกอบกับโรงเรียนมี
บุคลากรที่มีความพร้อมและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถ มีความตั้งใจในการ
สอน ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เก่งประสานงาน พัฒนาอาคารสถานที่และสัมพันธ์ชุมชน ส่งผลให้
ครูมีความรักและสามัคคีกัน แต่มีจุดอ่อนที่โรงเรียนจะต้องพัฒนาบางประการ คือ ครูผู้ปฏิบัติการสอน
มีภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบมากกว่างานสอน จึงกระทบต่อผู้เรียนบ้างเป็นบางครั้ง 
 5)  ด้ำนงบประมำณ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของโรงเรียน คือ โรงเรียนไม่มีความพร้อม
ทางด้านงบประมาณ อีกทั้งชุมชนมีพลังในการสนับสนุนน้อย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยี แต่มีส่วนที่เป็นจุดแข็งอยู่บ้าง คือ โรงเรียนมีการจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีระบบการบริหารงบประมาณที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
 6)  ด้ำนทรัพยำกรและวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของโรงเรียน คือ โรงเรียนมีสื่อ
การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี หรือสื่อ ICT ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน และยังไม่
สามารถพัฒนาให้ทันสมัยได้เท่าที่ควร ห้องสมุดมีหนังสือน้อยและไม่เป็นหมวดหมู่ กระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษาช ารุด ไม่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน การเบิก
วัสดุ-อุปกรณ์ไม่ได้รับความสะดวก งานสวัสดิการ และการสุขาภิบาลไม่เรียบร้อย แต่โรงเรียนมีจุดแข็ง
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน คือ มีอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยในโรงเรียน 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามปัจจัยทั้ง 6 ด้าน โรงเรียนหาดส าราญ
วิทยาคม มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน คือ โรงเรียนมีปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายที่
ชัดเจน ด้านบริการ คุณลักษณะผู้เรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูป
การศึกษา มีการบริหารและการจัดการที่พร้อมและเข้มแข็ง แต่มีปัจจัยด้านการเงินและด้านวัสดุ -
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพรวมของโรงเรียน 
 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม พบว่า 
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่เข้มแข็ง แต่ปัจจัยภายนอกไม่สามารถเอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนได้ 



 

จากการประเมินสถานภาพของโรงเรียนในลักษณะเอ้ือแต่ไม่แข็ง คือ สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
อุปสรรค ไม่สามารถเอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพดีได้ กล่าวคือ โรงเรียนไม่ได้รับความสนใจ
ในการด าเนินงานจากชุมชน ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องพัฒนางานและหรือกิจกรรมภายในโรงเรียนไป
เรื่อยๆ และเร่งรัดพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้กระจายไปสู่ชุมชน รณรงค์ให้มี
กิจกรรมหรือโครงการสัมพันธ์ชุมชน ขยายความรู้ออกสู่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นไป เป็นการตั้งรับเพ่ือรอ
โอกาสและจังหวะจากปัจจัยภายนอกมาสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึนต่อไป 
5.  ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง  ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 4 ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐาน
ด้านครู มาตรฐานด้านผู้บริหาร และมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเป้าหมาย 

ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี ระดับดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

 ดี 
 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 
 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔. มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร 

ดี 

 
๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดี 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดี 
๒ .ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

ดีเลิศ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

ค่าเป้าหมาย 

ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดี ระดับดี ดีเลิศ 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๕. จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ระดับดี 
ดี 

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 ดี 

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดี 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดี 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

 
   
  



 

2) ผลกำรประเมินคุณภำพำยนอกรอบสำม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับ ดี   โดยมีค่าเฉลี่ย  82.66 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         รับรอง          ไม่รับรอง 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคณุภำพภำยนอกรอบสำม 
  จุดเด่น 
  1) ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา มีจิตส านึกที่ดีและ
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส เชื่อฟังครู พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
  2) ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น าด้านทักษะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถ
ประสานงานทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมกิจกรรมโดดเด่นของผู้เรียนด้านทักษะดนตรี และกระบวนการ
คิด ปลูกจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ทั่วไป 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าระดับดี ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะ 

ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา 
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2  สถานศึกษาควรประเมินและวิเคราะห์แบบข้อสอบ O-Net ผลการสอบ  O-Net เป็น
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และน าผลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสอนซ่อมเสริมให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จที่ผู้เรียนมีผลการสอบ O-Net  ต่ า ทั้งนี้ ควรด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล
ภายในปีการศึกษา 2563 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 สถานศึกษาควรเพ่ิมคุณภาพของงานทุกฝ่ายงาน ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการ
ท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สถานศึกษาควรส่งเสริมด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยการใช้กลยุทธ์ให้ครูน าผลการวิเคราะห์

ผู้เรียน กระบวนการวิจัย  ใช้ออกแบบการสอน  เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไกลสู่
สากลอย่างเต็มศักยภาพ 

 



 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  
สถานศึกษาควรน าข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดมาด าเนินการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ให้มีข้อมูลที่สะท้อนผลจากการพัฒนาคุณภาพ เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
 ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมค้นพบสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไป คือ พัฒนาครู ให้ครูมีความรู้
เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และเทคนิค
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอน การน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนมาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายตาม
ลักษณะของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และน าวิธีการแก้ปัญหานักเรียนมี
ผลการเรียนต่ า 
 กำรน ำผลกำรประเมินภำยนอกรอบสำมไปใช้ 
 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มี
คุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ทางโรงเรียนได้จัดประชุมและท าโครงการและกิจกรรมที่ได้ ปฏิบัติอยู่แล้ว
อย่างต่อเนื่อง จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนให้มีอย่างเพียงพอกับผู้เรียน สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ฐานะค่อนข้างยากจน โดยจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตร และควร
จัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชามาเป็นติวเตอร์ให้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 เพ่ือเตรียมสอบ NT และ O-NET และเตรียมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา การฟังข่าว
จากวิทยุ โทรทัศน์ การอ่านข่าวในหนังสือรายวันหรือวารสารต่างๆ การฟังข่าวชาวบ้าน  ความคิด
ความเชื่อของคนในชุมชน หรือจากการฟังการสอนของครู เป็นต้น ครูควรให้ผู้เรียนได้น ามาวิเคราะห์   
สังเคราะห์ รู้จักการวิพากษ์ วิจารณ์ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จะพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของสถานศึกษาในเครือข่ายของชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ให้ทุกฝ่าย
เข้ามาศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปให้ชุมชนเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ จะน า
สื่อภูมิปัญญาท้องเข้ามาให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ส่วนมากมาตรฐานที่ดีและดีมากจะพัฒนาให้ดี
ขึ้นรักษาความเป็นมาตรฐาน 
6.  สภำพปัจจุบัน และปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
 สภำพปัญหำ 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม ได้มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพ เน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม ประสานความร่วมมือกับผู้น าองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มีการสนับสนุนการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้
และการให้บริการ ทั้งนี้โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมได้ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเมือง 
ท าให้แหล่งทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยีต่างๆ ค่อนข้างน้อย แหล่งสถานประกอบการขนาด



 

ใหญ่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ตลอดจนการคมนาคมไม่สะดวกต่อการติดต่อราชการและการให้ข้อมูล
ข่าวสาร และผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้แหล่งชุมชนที่มีความเจริญ และสภาพครอบครัว
ของผู้เรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า ส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมของผู้เรียนที่
นอกเหนือจากโรงเรียนไม่ดีเท่าที่ควร 
 ด้ำนปัจจัย 

ครูและบุคลากรบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจ านวนไม่เพียงพอและปฏิบัติงานไม่เต็มตาม
ศักยภาพ/สมรรถนะ  ของแต่ละบุคคลได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐและการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง/ชุมขนในการจัดการศึกษาอย่างจ ากัด ท าให้ขาดการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รวมไปถึงสื่อและอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอ ครูและ
ผู้บริหารมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ด้ำนกระบวนกำร 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมยังไม่สมบูรณ์ กิจกรรมบางส่วนยังขาดความต่อเนื่อง

ในการนิเทศติดตามการประเมินผลและการสรุปรายงานที่เป็นปัจจุบัน บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องพัฒนาวิสัยทัศน์และกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

ด้ำนผลผลิต 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่

ในระดับที่ยังไม่พึงพอใจ มาตรฐานของผู้เรียนในด้านการค้นคว้ากระตือรือร้นแสวงหาความรู้และ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมยังต้องมีการพัฒนา อีกทั้งจ านวนของนักเรียนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
ผู้ปกครองบางส่วนมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาควบคู่กับการ
สอนวิชาสามัญ (โรงเรียนปอเนาะ) จึงต้องเร่งหามาตรการเชิงรุกในการปรับแนวคิดดังกล่าว เพ่ือเพ่ิม
จ านวนนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
นโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

 

นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
 การศึกษาจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้ คือ ทุนที่มี
พลังในการต่อสู้กับความยากจน ต้องมุ่งกระจายประโยชน์อย่างเท่าเทียมและต้องมองประชาชนที่
ล าบากเพ่ือจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับทุกคน การศึกษาคือกุญแจส าคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้
ความยากจนกลายเป็นอดีต ในการพัฒนาการศึกษาเน้นปรัชญา “ความเท่าเทียม และการน า
เทคโนโลยี” มาใช้ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือให้มีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคนทุกพ้ืนที่ ดังนี้ 
 2.1 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับเยาวชนทุกคน ค าว่า เยาวชน คือ เด็กตั้งแต่อนุบาล 
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เยาวชนต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันทุกแห่ง ไม่ว่าในเมืองหรือ
ชนบท ไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเป็น
แรงงานที่มีคุณภาพ รัฐบาลประกันรายได้ 300 บาทต่อคนต่อวัน 
 2.2 ปั้นนักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ ค าว่า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูงกว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแล้วต้องเป็นมืออาชีพ พร้อมกับรัฐบาลประกันรายได้ ปริญญา
ตรี 15,000 บาทต่อเดือน โดยก าหนดเป้าหมายในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ที่วางอยู่บนฐานความรู้ 
 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 4 ด้ำน 
          (1.) โอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสามารถได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม เนื่องจากความเป็นเลิศมักอยู่ในเมือง แต่นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทและมีฐานะยากจน 
รัฐบาลจึงมีโครงการ เช่น 

 โครงการ One Tablet per Child ให้เด็กไทยฉลาดต้องมี Tablet 
PC ถือไปโรงเรียนจะด าเนินการแจก Tablet PCให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไป
โรงเรียน ให้มีสัญญาณวายฟาย (Wi – Fi) ฟรีในที่สาธารณะ 

 สร้างห้องการเรียนรู้ ในพ้ืนที่ต่างๆโดยมีครูมาเปิดสอนพิเศษ (โดย
ให้รัฐจ่ายค่าจ้างให้) แก่นักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวร์การศึกษาและ e – 
Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียนตามปกติ ท าให้เกิด e – learning เพ่ือสร้าง 
Knowledge – based Society 

 โครงการ e – Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาที่จะพลิก
โฉมโรงเรียนให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูงโดยใช้ระบบการศึกษาท่ีตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง 

 โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝันสู่อุดมศึกษา
ชั้นยอด ให้มีคณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจ้างจ้างคุณครู
ใหญ่และครูที่มีความสามารถเป็นเลิศ สามารถอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น 
หอพัก รถโรงเรียน จักรยาน ฯลฯ 



 

 โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาสด้วยการอบรม
คุณธรรมท าบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสร้างหนี้ น าหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบ 
และเพ่ิมรายได้พิเศษให้เพียงพอ และขยายโอกาสใหม่ๆ 

 โครงการศูนย์การศึกษานานาชาติ 
 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งพยาบาล เพ่ือดูแลเด็กๆและสามารถสอน

หนังสือได้ด้วย 
 โรงเรียนตัวอย่างในทุกอ าเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้เป็น

เลิศ โดยใช้การติดต่อสื่อสารด้วยวิทยาการที่ทันสมัย 
          (2.) โอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้โดยที่ผู้ปกครองและนักเรียน
ไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เช่น 

 Smart Card เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โครงการเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ส่งคืนเมื่อมีรายได้ (Income Contingency Loan  

Program) 
 ทุนการศึกษาสานฝันนักเรียนไทยไปเรียนต่างประเทศ (โครงการหนึ่งทุน หนึ่ง 

อ าเภอ) 
 กองทุนตั้งตัวได้ ประชาชนชาวไทยต้องตั้งตัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี คน

อยากตั้งตัวมักไม่รู้ว่าจะตั้งตัวอย่างไร แต่คนที่จะตั้งตัวมักไม่มีทรัพย์สินติดตัว การที่
จะท าให้ตั้งตัวได้ก็คือ ตั้งกองทุนในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ตั้งกรรมการมา
ควบคุม ประกอบด้วย อาจารย์ ศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ 
และเอกชน เราใช้แนวคิดนี้ เพราะที่มหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักเรียนที่ก าลังจะจบ
องค์ความรู้อยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเป็นนักธุรกิจที่มีฐานความรู้ได้เปรียบกว่า 
จึงสร้างผู้ประกอบการได้มากกว่า 

          (3.) โอกำสในกำรเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตได้ในโลกที่เป็น
จริง การเรียนรู้บนการท ากิจกรรม (Activity – Based Learning) 

 ส่งเสริมอาชีวศึกษา ให้มีความส าคัญมากข้ึน มีความรู้ทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เป็น 
มืออาชีพ 

 ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix – It Center) ตั้งเป้าหมายให้มี
เพียงพอ เพื่อให้บริการทุกชุมชน เป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากทักษะของนักเรียน
อาชีวศึกษา เพ่ือให้บริการซ่อมราคาประหยัดแก่ประชาชนในชุมชน 

 โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนให้เยาวชนได้มี
ความสามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันเพ่ือความเป็นเลิศทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ต้องอยู่ในบรรยากาศของภาษาให้มากที่สุด 
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์จะต้องสร้างพ้ืนฐานให้แข็งแกร่ง 



 

 ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท่องจ า ใช้การเรียนรู้เนื้อหาวิชาที่เด็ก
สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน เช่น ผ่าน Video Link รวมถึงมีการวัดผลที่มีมาตรฐาน
ทันสมัย 

 คนไทยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปสามารถเทียบประสบการณ์จบชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้ สามารถเรียนในเวลาและนอกเวลา เพ่ือให้ทันโลกและทัน
ลูกหลาน 

 สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษาค้นคว้าตัวเอง ให้รู้ว่าเก่ง
ด้านไหน ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความส าคัญมากขึ้น มีความรู้ทางปฏิบัติอย่าง
แท้จริง เป็นมืออาชีพ จากนั้นเปิดให้ประชาชนไปพัฒนาเพ่ิมเติมทักษะด้านต่างๆ
ตามท่ีต้องการ ตามความถนัด เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ท างานแล้วค่อยผ่อนใช้ 

 จัดศูนย์ฝึกอบรม จะจัดศูนย์ฝึกอบรมในอาชีวศึกษา ให้ประชาชน
เข้าไปเรียนรู้เรื่องที่สนใจ พัฒนาทักษะให้คนไทยเป็นผู้ช านาญในสาขาต่ างๆ ใช้
ระบบเรียนก่อนผ่อนทีหลัง 

          (4.) โอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใช้ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ ศูนย์วัฒนธรรมต่างๆ) 

 โครงการ Internet ต าบล และ Internet หมู่บ้าน (ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน) เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนค้นหาความถนัดของตนเอง เรียนได้ทุกที่ 
ทุกเวลา เพ่ือการต่อยอดในสิ่งที่ต้องการท า และส าหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวิชาชีพ 

 สถานที่รวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์แก่เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอร์
ให้ใช้ มีวายฟาย (Wi – Fi) ให้มีครูที่จะสอนการบ้าน 

 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ปีงบประมำณ 2562) 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
1) เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม  

2)  เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะ  การอ่าน เขียน 
และการคิด เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การท างาน  

3)  เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  มีการ
ประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการ
ประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้  

4)  ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครู  เป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหาร  สถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหาร สถานศึกษาประพฤติ



 

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม  ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ
นักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

5)  เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี  

6) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

7) สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล  สารสนเทศ 
และข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบาย  การติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

8)  สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

9) เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและ ก าลังใจ สร้าง
ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที ่ 

10) มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และ  ท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

11) ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และ โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้อง  กับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ

ความเป็นไทย  
พันธกิจ  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และมี

คุณภาพ  
2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  



 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ  ต่อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้ำประสงค์  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล บน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
1)  นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ

เป็นธรรม  
3) ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และ ท างาน

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี

ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

6) พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด  การศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  

โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึง

ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  สู่กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์รองรับ
ประชำคมอำเซียน 

1. พัฒนำองค์ควำมรู้ /ทักษะ/คุณลักษณะที่ส ำคัญ (วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์/
สังคมศำสตร์) 
     1.1 ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 8 กลุ่มวิชา โดยเน้นวิทย์/คณิต/สังคม
ศึกษา 
     1.2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร่วมอาเซียน โดยบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
     1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพผู้ เรียนที่สอดคล้องกับอาเซียนและศตวรรษที่  21 
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 
     1.4 เพ่ิมความเข้มแข็ง/จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียน 
 



 

 2. พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ (ไทย/อังกฤษ/อำเซียน และภำษำต่ำงประเทศคู่ค้ำ) 
     ภำษำไทย 
  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 
  2. พัฒนายกระดับคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชน 
     ภำษำอังกฤษ 
  1. ฝึกทักษะการสื่อสารของนักเรียน/นักศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
  2. พัฒนาศักยภาพครู/จัดหาเจ้าของภาษา 
  3. พัฒนาการเรียนการสอนในและนอกระบบโรงเรียน/พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
  4. ส่งเสริมการเรียนวิชาต่างๆด้วยภาษาอังกฤษ 
  5. สร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
  6. ก าหนดให้ภาษาอังกฤษใช้ในการส าเร็จการศึกษา/เข้าสู่อาชีพ/เลื่อนระดับ 
     ภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ 
  1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และภาษาอาเซียน 
  2. พัฒนา/สร้างคนไทย/จัดหาเจ้าของภาษา 
  3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน 

3. พัฒนำบุคลำกรทุกฝ่ำย ผู้บริหำร (สพป./สพม./โรงเรียน) ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
     3.2 พัฒนาบุคลากรให้รอบรู้ และติดตามความเคลื่อนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 
     3.3 ใช้คุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาให้รางวัล/เลื่อนระดับ 
 4. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรใช้ ICT ในกำรเรียน – กำรสอน 
     4.1 พัฒนา hardware/software/people-ware 
     4.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน/เชื่อมโยงความรู้สากลด้วย ICT 
     4.3 ผลิตและส่งเสริมการใช้สื่อความรู้ระบบ digital และ e-learning 
 5. พัฒนำโครงกำรควำมร่วมมือในอำเซียน (ระดับบริหำร/นักปฏิบัติ/นักเรียน) 
     5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานทั้งในและนอกอาเซียน 
     5.2 พัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหาร/ครู/นักเรียน ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประเทศ 
     5.3 ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักเรียน/ครูได้แสดงศักยภาพในเวทีระหว่างประเทศ 
 6. พัฒนำงำนวิจัยเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน 
     6.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/พื้นท่ี) 
     6.2 ประสานและจัดท าข้อมูลต่างๆเก่ียวกับทุนวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียน 
 7. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรอำเซียน 
     7.1 จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (ระดับสพฐ. และพ้ืนที่) 
     7.2 พัฒนาวิทยากรแกนน าด้าน ASEAN /พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ 



 

     7.3 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
     7.4 ประสานและจัดท าข้อมูลต่างๆ 
     7.5 ASEAN Watch ก ากับ ติดตาม วิจัย และพัฒนา 
 

นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 13 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ ได้รับโอกาสการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม ประเมิน นิเทศ การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานสากล และนโยบาย 10 จุดเน้น 
จุดเน้น 
      1. ส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 
      2. ส่งเสริมระบบนิเทศภายในและการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมิน

ภายนอก 
      3. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการสร้างวินัยเชิงบวกและเพ่ิมทักษะชีวิต  
      4 .  ส่ ง เสริมคุณธรรม จริ ยธรรม ความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริ ย์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      5. เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน 
      6. ส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      7. ส่งเสริมการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลก 
      8. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
      9. ส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามาตรฐาน

วิชาชีพ 
10. เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2564  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม มุ่งพัฒนาคนให้มี
ทักษะแห่งการเรียนรู้ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
สังคม มีทักษะอาชีพ ยึดหลักประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  
สามารถด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็นและเสริมสร้างทักษะอาชพีตามความ
ต้องการของท้องถิ่น 

3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่น  
มุ่งสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้  สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ
สังคม 

5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  เอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ 

6) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขในทุกระดับ 
 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
 โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน ดังนี้ 
 ด้ำนผู้เรียน 

1) มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) มีทักษะด้านการสื่อสารเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวัน 
3) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเพ่ือทักษะด้านการ

ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4) มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย 

 



 

 ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1) มีทักษะในการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาตนเองเ พ่ือเข้าสู่

มาตรฐานสากล 
2) สร้างและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นมือ

อาชีพ 
3) มีความรู้ ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจน

สามารถด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามกรอบโครงสร้างการบริหารที่เป็นนิติบุคคล ยึด
หลักธรรมาภิบาล  และใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 

2) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3) บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
4) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
5) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ  โดยการเพ่ิมระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการ

ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
5) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนที่ยุทธศำสตร์ โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2564  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ควบคู่ทักษะอาชีพ มีคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ประชาธิปไตย  ใฝ่รู้
เทคโนโลยี ประสานภาคีเครือข่าย ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่อาเซียน 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  สามารถ

ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ให้

สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจ าเป็น และความต้องการของท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข้าใจศาสนาอื่น มุ่งสู่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมี

นิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้และใช้เทคโนโลยี 
5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  

เอื้อต่อชุมชนในการแสวงหาความรู้และการให้บริการ 
6) ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขในทุกระดับ 
 

วัตถุประสงค ์(Objective) 
 ภายใต้กรอบเวลา 3 ปี โรงเรียนจะสามารถพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
อย่างสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4) พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และทวิศึกษา 

1)  
 



 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

2562 2563 2564 
มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานที่1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ 

75.00 78.00 80.00 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

60.00 65.00 67.00 

๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 81.00 82.00 
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ              
การสื่อสาร 

70.00 73.00 75.00 

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.00 75.00 77.00 
๖. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 100.00 100.00 100.00 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

80.00 82.00 85.00 

๒ .ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100.00 100.00 100.00 
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

100.00 100.00 100.00 

๔. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

80.00 82.00 84.00 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดี 
๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

83.00 85.00 88.00 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 83.00 85.00 88.00 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

88.00 90.00 92.00 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 100.00 100.00 100.00 
๕. จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

87.00 90.00 95.00 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 

83.00 85.00 88.00 



 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 

2562 2563 2564 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

80.00 85.00 90.00 

๒. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

82.00 87.00 90.00 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.00 95.00 98.00 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

100.00 100.00 100.00 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

84.00 90.00 94.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  1.  กรอบกลยุทธ์ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
แยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษาฯ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

53.26 
 
 

46.78 
37.24 
47.36 
47.69 
68.29 
72.35 
67.23 

 
39.13 

63.00 
 
 

50.00 
37.45 
49.50 
60.00 
75.00 
72.39 
78.00 

 
39.26 

65.00 
 
 

54.00 
39.45 
51.50 
65.00 
77.00 
74.39 
80.00 

 
40.26 

67.00 
 
 

60.00 
40.45 
53.50 
67.00 
80.00 
76.39 
82.00 

 
42.26 

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 
  



 

 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐำน 

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  

  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O - net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตาม
กลุ่มสาระ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 
4. สังคมศึกษาฯ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพฯ 
8. ภาษาต่างประเทศ 

 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O - net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตาม
กลุ่มสาระ 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

46.62 
27.23 
29.15 
39.41 
51.23 
41.64 
45.70 

 
26.59 

 
 
 

35.64 
17.61 
25.25 

 
 
 
 

50.00 
28.00 
31.00 
60.00 
53.50 
41.68 
50.00 

 
27.75 

 
 
 

37.50 
19.00 
27.25 

 
 
 
 

54.00 
30.00 
33.00 
65.00 
55.50 
43.68 
53.00 

 
28.75 

 
 
 

40.50 
22.00 
30.25 

 
 
 
 

56.00 
32.00 
35.00 
68.00 
57.50 
45.68 
56.00 

 
30.75 

 
 
 

43.50 
25.00 
32.25 

 



 

  

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
 4. สังคมศึกษาฯ 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพฯ 
8. ภาษาต่างประเทศ 

28.65 
49.43 
24.21 
43.09 
16.39 

60.00 
51.00 
24.25 
50.00 
16.56 

63.00 
53.00 
27.25 
54.00 
18.56 

66.00 
55.00 
30.25 
58.00 
20.56 

 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนด มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
มีขวัญก าลังใจ และมีความพึง
พอใจต่ออาชีพ 

 ร้อยละของครูผ่านเกณฑ์วิทย
ฐานะให้สูงขึ้น 

 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะด้านอาชีพ 

 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจ
ต่ออาชีพ 

48.39 
. 

100.00 
 
 

100.00 

87.10 
 

100.00 
 
 

100.00 

89.00 
 

100.00 
 
 

100.00 

92.00 
 

100.00 
 
 

100.00 

ส่งเสริมศักยภาพในการประกอบ
อาชีพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ ทักษะด้าน
อาชีพ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม ใช้
ระบบคุณธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 



 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันของนักเรียน 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
นักเรียนมีศักยภาพในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ หรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศ เพ่ือ
พัฒนาส าหรับการเลือก
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

 ร้อยละของนักเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จจากการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีการ
ประกอบอาชีพ 

 ร้อยละของนักเรียนที่มี
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

18.00 
 
 

9.00 
 
 

22.35 
 

73.24 

30.00 
 
 

20.00 
 
 

22.00 
 

74.88 

35.00 
 
 

25.00 
 
 

27.00 
 

76.88 

40.00 
 
 

30.00 
 
 

35.00 
 

80.88 

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
และเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีจิตส านึก เจตคติ และวิถี
ชีวิต ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ร้อยละของนักเรียนออก
กลางคัน 

 ร้อยละของผู้ปกครองที่โรงเรียน
เชิญมารับทราบพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียน 

 จ านวนกิจกรรมที่จัดเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

92.17 
 

3.44 
 

50.00 
 
 

50.00 
 
 
 

50.00 

95.50 
 

1.50 
 

10.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 

97.50 
 

1.00 
 

20.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 

99.50 
 

0.50 
 

30.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 

 สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคจ์ิตส านึก เจตคติ และวิถี
ชีวิต ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
กิจกรรมอ่ืนๆที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคม 

 
 
 



 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลปี

ฐำน 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
จัดการที่มีประสิทธิภาพโดย 
การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
 

 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
โรงเรียน 

 ร้อยละของงบประมาณได้รับ
การสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆ
เพ่ิมข้ึน 

60.00 
 
 
 

40.00 

90.00 
 
 
 

80.00 

93.00 
 
 
 

85.00 

96.00 
 
 
 

90.00 

 พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้
กระบวนการทางกลยุทธ์และใช้
รูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

 
 



 

2.  มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

 กลยุทธ์  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย    

                  จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 

มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์เป็นรายมาตรฐานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต 
และนันทนาการ ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น เพ่ือต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรงกับ
ปัญหา และความจ าเป็น โดยใช้เทคนิคการสอนที่มีความหลากหลายและเหมาะสม 
4. จัดพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน 
5. จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
6. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
7. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8. จัดกิจกรรมสร้างโอกาสเพ่ือการแสดงผลงานของนักเรียน 
9. พัฒนาระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
10. รวบรวมและจัดท าข้อมูล แหล่งเรียนรู้ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
12. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์   ส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านอาชีพ จัด
สวัสดิการที่เหมาะสม ใช้ระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ด้านอาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมรรถนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. สรรหาบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและต้องการพัฒนา 
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ 
5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และเป็นสมาชิก
ที่ดีของชุมชน 
6. สร้างขวัญและก าลังใจโดยการจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสม และใช้ระบบคุณธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
7. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
8. พัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของนักเรียน 
กลยุทธ์  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
            จัดพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และเครือข่าย

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ล้ าหน้าทางความคิด) 
2. ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ 
3. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
5. จัดพัฒนาระบบเครือข่าย ICT เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียน 
6. จัดหาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
7. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
8. จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. จัดกิจกรรมการสร้างโอกาสเพ่ือการแสดงผลงานของนักเรียน 
10. พัฒนาระบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
11. รวบรวมและจัดท าข้อมูล แหล่งเรียนรู้ภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
ใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
12. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
13. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กลยุทธ์   สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์จิตส านึก เจตคติ และวิถีชีวิต ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมอ่ืนๆที่เหมาะสมกับสภาพ
สังคม 

มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เสริมสร้างจิตส านึก เจตคติ และวิถีชีวิต ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีสติ
สมเหตุสมผล 
6. พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนทั้งด้านการเรียนและความประพฤติ 
7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. จัดวางระบบการป้องกันปัญหานักเรียนออกกลางคัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์   พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการทางกลยุทธ์และใช้รูปแบบการบริหาร

จัดการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. ก าหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการที่ชัดเจน ไม่
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ 
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบการวางแผนของสถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่
เกิดจากการมีส่วนร่วม อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว โดยใช้กระบวนการทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา 
5. พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในทุกระดับอย่างเสมอภาคและต่อเนื่อง เพ่ือให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตส านึก ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
7. ใช้ศักยภาพของผู้ปกครอง และองค์กรภายในชุมชน เพ่ือสนับสนุน เสริมสร้างพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การส ารวจความต้องการ ความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถานศึกษา 
9. จัดวางระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
10. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม พ้ืนที่บริการ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
11. เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 
 
  



 

1.กรอบงบประมำณตำมกลยุทธ์หลัก ปี 2562-2564 
 

กลยุทธ์หลัก 
กรอบงบประมำณ 

2562 2563 2564 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 

จริ ยธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานสากล 

808,000.00 808,000.00 808,000.00 

2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถใน
การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

924,300.00 924,300.00 924,300.00 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วน
ร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

943,000.00 943,000.00 943,000.00 

4. พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ และทวิศึกษา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

 
2. กรอบแผนกลยุทธ์  ตำมตำรำง  ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1.ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้เกิดข้ึนกับ
ผู้เรียน เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชน 

1.นักเรียนพัฒนาตนเองให้
เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พ่ึงประสงค์ 
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพ่ึงประสงค์ เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา 

 2.ส่งเสริมให้มีการจัด
หลักสูตร การเรียน การ
สอน ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน 

1.โรงเรียนมี และใช้
หลักสูตร ตามความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น 

1.มีและใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
2.มีการประเมินการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
3.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
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 3.สร้างจิตส านึกของความ
เป็นไทย เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
2. โรงเรียนน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่
เหมาะสมมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

1.มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายกระตุ้นผู้เรียน
รู้จักคิดและสร้างความรู้
ด้วยตนเอง 
2.มีการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สื่อ หรือนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการ เรียนรู้ 

 4.พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 

 5.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพ
และเป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีดี 
ปลอดจากสารเสพติด 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 
2.โรงเรียนจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางด้าน 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
สูงขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางด้าน 
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา
สูงขึ้นในแต่ละปีการศึกษา 

 6.ส่งเสริมความมีระเบียบ
วินัย และมีความ
รับผิดชอบโดยความ
ร่วมมือจากชุมชน 

1.มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย
ในตนเองและ เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบตนเองและสังคม 

1.อัตราส่วนของผู้เรียนที่
ประพฤติผิดระเบียบวินัย
และค่าร้อยละของคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 7.ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการจัดการ รักการ
ท างาน รู้จักพ่ึงตนเองและ
ประกอบอาชีพสุจริต 

1.โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ เพ่ิมพูน
ทักษะและการจัดการให้แก่
ตนเอง 

1.มีแผนการจัดการเรียนรู้
และใช้แผนนั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการ
จัดการ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง พ่ึงตนเอง 

2.ส่งเสริมศักยภาพครู
และบุคลากรให้เป็น
อาชีพ มีความสามารถ
ในการใช้สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

1.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.โรงเรียนสามารถพัฒนาครู 
ให้ใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

1.ทุกกิจกรรม ครูสามารถ
ปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน ร้อยละ 80 
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 2.พัฒนาครูให้มีการ

แสวงหาความรู้ คิด
วิเคราะห์และสร้างองค์
ความรู้น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

1.ครูมีแผนและใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้และครู
แสวงหาความรู้มาปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

 3.ให้มีการเก็บข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ตอบสนองต่อการบริหาร
และพัฒนาตนเอง 

1.โรงเรียนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลแยกหมวดหมู่เป็น
แฟ้มงาน ไฟล์ข้อมูลใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

1.โรงเรียนมีข้อมูลครูและ
นักเรียนในโปรแกรม 
Student ครบถ้วนและครู
มีแฟ้มพัฒนางานของ
ตนเอง 

 4.พัฒนาครูในด้านการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนเพ่ือน ามาใช้
พัฒนาผู้เรียน 

1.โรงเรียนการพัฒนาครูให้มี
ความรู้ในการผลิตสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีและใช้
แหล่งการเรียนรู้ 

1.ร้อยละ 80 ของครู
ทั้งหมดมีการใช้สื่อ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และใช้แหล่งเรียนรู้ 
 

 5.พัฒนาครูให้ใช้การวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1.โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้
มีความรู้ในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและใช้
แหล่งการเรียนรู้ 

1.ร้อยละ 80 ของครู
ทั้งหมดมีการใช้สื่อ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และใช้แหล่งเรียนรู้ 

 6.ส่งเสริมให้ครูได้บริการ
การทางวิชาการและร่วม
กิจกรรมกับชุมชน 

1.เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับชุมชน 

1.จ านวนโครงการและ
หรือกิจกรรมที่ท าร่วมกับ
ชุมชน 

 7.พัฒนาครูให้สามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในที่ประชุมครูให้ความรู้
เรื่องวินัยเชิงบวกแก่คุณครู 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจต่อวิธีการที่
คุณครูดูแล 

 8.พัฒนาครูในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาและ
มีการประเมินการใช้
หลักสูตร 

1.โรงเรียนพัฒนาครูในการ
จัดท าหลักสูตรและท าการ
ประเมินหลักสูตร 

1.ครูมีและใช้หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
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 9.พัฒนาครูในด้านการ

วัดผล ประเมินผล ให้
สอดคล้องกับสภาพจริง 

1.โรงเรียนพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 
 

1.ครูมีและใช้แผนการ
วัดผลและประเมินผล 

 10.พัฒนาครูในเรื่อง การ
จัดระบบการบริหารแบบ
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1.จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู 
เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติได้ 

1.ครูร้อยละ 80 มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอนในเชิงบวก สามารถ
พัฒนาสู่มาตรฐานรายวิชา
ได้ 

3.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ โดยการมีส่วน
ร่วม ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

1.เพ่ือแจ้งข่าวสารแก่
บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 
2.เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
3.มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียนเพ่ือด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 

1.มีเอกสารแจ้งผลการ
ด าเนินงานให้กับบุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชน 
2.มีหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ
งานโดยตรง 
 

 2.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพ 

1.น าระบบคุณภาพ
การศึกษา(ToPSTAR)ไปใช้
บริหารและจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 

1.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
ทบทวนระบบ 
2.ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน สพฐ. 18 ข้อ 

 3.พัฒนาการนิเทศ การ
รายงาน และการประเมิน
การปฏิบัติงาน อย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง 

1.จัดให้มีการนิเทศภายใน
และภายนอก เพ่ือจัดระบบ
การรายงาน พัฒนางานและ
รวบรวมผลงานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

1.บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความสบายใจ ได้รับ
การช่วยเหลือ แนะน า 
และได้รับการสนับสนุน
รับทราบปัญหา และ
ความก้าวหน้าของงานเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนางาน
ต่อไป 

 4.ส่งเสริมการน า
ทรัพยากรภูมิปัญญา 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมา
ใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

1.โรงเรียนมีการแสวงหา
ทรัพยากร ภูมิปัญญาแหล่ง
การเรียนรู้ในท้องถิ่น 

1.การน าทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา แหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นมาใช้ในการเรียน
การสอน 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ตามความ
ถนัดและความสนใจ
ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
และสิทธิเด็ก 

1.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.จัดกิจกรรมตามกลุ่มสนใจ 
ความถนัดตามธรรมชาติ
และความสามารถต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน 

1.ร้อยละ 90 ของนักเรียน
ทั้งหมด ได้รับ
ประสบการณ์ที่
หลากหลายจากกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด ค้นพบความสนใจ 
ความถนัด และปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างมีความสุข 

 6.ส่งเสริมความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน ร่วม
แก้ปัญหาและจัดองค์กร
ภายใน ช่วยในการ
กลั่นกรองและพัฒนางาน
ภายใต้แนวทางร่วมกันคิด
ร่วมกันท าเพ่ือพัฒนางาน
ร่วมกัน 

1.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ช่วยพัฒนาโรงเรียนมาก
ขึ้น ครู อาจารย์ทุกคนมี
ความส านึกรับผิดชอบใน
การบริหารงานมากข้ึน 

 7.สร้างขวัญก าลังใจโดย
การจัดสวัสดิการการยก
ย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคลากรในโรงเรียน 

1.เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

1.ครูและบุคลากรมีความ
ภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 
 

 8.ส่งเสริมการจัด
สิ่งแวดล้อม 
สาธารณูปโภคและการ
สุขาภิบาล 

1.บุคลากรได้รับบริการด้าน
สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค 
และสุขาภิบาล 

1.ร้อยละ ของบุคลากรที่
พึงพอใจในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสาธารณูปโภค
และการสุขาภิบาล 

 9.ส่งเสริมการใช้กิจกรรม 
5 ส ในการสร้าง
บรรยากาศการท างาน 

1.จัดกิจกรรม 5 ส ให้แก่
นักเรียนทุกวันพุธ ในคาบที่ 
7 

1.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทั้งหมด มีส่วนร่วมรักษา
ความสะอาดของโรงเรียน 

 10.พัฒนาศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศอย่างมีระบบ 

1.ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศให้น าเสนอข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เกิด
ประโยชน์ในการบริหารงาน 

1.การบริหารเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและ
รวดเร็ว 

 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผน วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. พัฒนาการบริการ
ด้านต่างๆ สู่ชุมชน
อย่างต่อเนื่องภายใต้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดกิจกรรม/โครงการ
การให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน 

1.เพ่ือให้ความรู้แก่ชุมชน 1.จ านวนคนในชุมชนที่
ได้รับการบริการ 

 2.จัดบริการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ และอาคาร
สถานที่แก่ชุมชน 

1.ชุมชนได้ใช้บริการต่างๆ
จากโรงเรียน 

1.ร้อยละของการ
ให้บริการ 

 3.ให้ความช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

1.จ านวนครั้งทีร่่วมท า
กิจกรรมกับชุมชน 

 4.เร่งรัดการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ จดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่อชุมชน 

1.โรงเรียนได้จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ จัดหมายข่าว
เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารต่อชุมชน 

1.สถิติ หลักฐานการส่ง
สารสนเทศ จดหมายข่าวที่
โรงเรียนเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ 

 5.ด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

1.โรงเรียนได้ด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับ
การส่งเสริม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 6.ด าเนินการปลูกฝัง
วัฒนธรรมทางการเมืองใน
ชุมชนให้ถูกต้องตาม
แนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการ
สอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

1.โรงเรียนปลูกฝังวัฒนธรรม
ทางการเมืองในชุมชนให้
ถูกต้องตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยโดยการ
สอดแทรกในกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับ
การปลูกฝังวัฒนธรรมทาง
การเมืองในชุมชนให้
ถูกต้องตามแนวทาง
ระบอบประชาธิปไตยโดย
การสอดแทรกในกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 7.ส่งเสริม เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารให้ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือเน้น
แนวทางประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

1.เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารให้ชุมชนมีความรู้
เกี่ยวกับงานอาชีพเพ่ือเน้น
แนวทางประกอบอาชีพใน
ชุมชน 

1.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับ
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ
งานอาชีพเพ่ือเน้นแนวทาง
ประกอบอาชีพในชุมชน 

 
 
 



 

โครงสร้ำงแผนงำนและโครงกำร 
แผนงาน 

(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 
โครงการ 

(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 
ผลผลิต 

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานสากล 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความใฝ่รู้
ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น 

 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ open house 

นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรม 

 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารงานแนะแนว 

 5. โครงการพัฒนาห้องสมุด มาตรฐาน 
3D 

นักเรียนร้อยละ 80 เข้าใช้
บริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน 

 

6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

นักเรียน ครู เยาวชนในท้องถิ่น
อ าเภอหาดส าราญมีนิสัยรักการ
อ่าน สถิติการเข้าใช้บริการ
มากกว่าร้อยละ 80 

 
7. โครงการรักษ์ภาษาไทย 

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คนใช้ภาษาไทยสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้ถูกต้อง 

 8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

 9.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและ
ยกระดับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สู่
อาเซียน 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุก
คนมีแรงจูงใจในการเรียน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
10.พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุก
คนได้รับการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

 11.โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 

ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาที่ดีขึ้น 

 
 



 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 

โครงการ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 12.โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ
สุขศึกษาฯ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพ
ที่ดีและแข็งแรง   

 13.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 

นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการ
พัฒนาความสามารถด้านกีฬา 

 14.โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพ 

นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะ
ความรู้ความสามารถด้านการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 15.โครงการหุ่นยนต์ นักเรียนที่เข้าร่วม ได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์ 

 16.โครงการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 

นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี
สากลตามศักยภาพ 

 17.โครงการดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือชุมชน นักเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ิมทักษะ 

 18.โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพไวโอลิน
ส าเนียงใต้สู่สากล 

นักเรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม
โครงการได้รับทักษะเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 20.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนร้อยละ 100 เข้าใจ
ศาสนา วิถีการด ารงชีวิต 

 21.โครงการธนาคารโรงเรียน 
 
 

นักเรียนร้อยละ 100 รู้จักการ
ออม การประหยัด ช่วยแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง 

 22.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา 
 
 

ร้อยละ 100 ของคอมพิวเตอร์
ในห้องปฎิบัติการสามารถใช้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 23.โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 
 

ร้อยละ 100 ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนสามารถใช้สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 

โครงการ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 24.โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและมี
จิตส านึกท่ีดี 

 25.โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนได้รับ
การคัดกรอง ผ่านระบบการ
ช่วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรม 

 26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

นักเรียนร้อย 100 ได้รับการ
อบรม คุณธรรม จริยธรรม 

 27.โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 28.โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

สถานศึกษาผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 

2.ส่งเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรให้เป็นอาชีพ มี
ความสามารถในการใช้สื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.โครงการ  การขับเคลื่อน
กระบวนการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ"(PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับการศึกษาส าหรับครู 

ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ (PLC) 
เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอน 

 2.โครงการจ้างครูและบุคลากรจ้างครู
และเจ้าหน้าที่ 

โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ครูผู้สอนเพียงพอเหมาะสม 

 3.โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรร้อย 100 ได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนางานทะเบียนและ
วัดผลประเมินผล 
 

ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการบริการ 

 2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 



 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 

โครงการ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
เรียนร่วม 
 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เรียนร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4.โครงการบริหารจัดการเงินประมาณ
ส่วนกลาง 
 

ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณสามารถด าเนินการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน 
 

นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 6.โครงการบริหารจัดการกลุ่ม
งบประมาณ 
 

การจัดการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 7.โครงการบริหารจัดการงาน
สาธารณูปโภค 
 

ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณสามารถด าเนินการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 8.โครงการยานพาหนะและการ
บ ารุงรักษา 
 

ระบบบริหารจัดการ
งบประมาณสามารถด าเนินการ
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 
 

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุก
จุดมีบรรยากาศดีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 10.โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์พยาบาล 
 

นักเรียนและบุคลากรทุกคน
ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ตามความเหมาะสม 

 11.โครงการอาหารกลางวัน 
 

นักเรียนร้อยละ 100 มีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

 12.โครงการ 5 ส. 
 

ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรับผิดชอบความ
สะอาดทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน 

 



 

แผนงาน 
(กลยุทธ์ระดับองค์กร) 

โครงการ 
(กลยุทธ์ระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 13.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิภาพ 

 14.โครงการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 

งานสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 15.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
 

งานสารบรรณมีครุภัณฑ์
เพียงพอเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาการบริการด้านต่างๆ 
สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 
 

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ 

 2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 

พัฒนาให้นักเรียนปลูกผัก เลี้ยง
สัตว์ เพื่อน ามาประกอบอาหาร 

 3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน 

สนับสนุนให้นักเรียนรักท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 4. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ครูพัฒนาระบบวิชาการร้อยละ 
100 ตามหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. โครงการประชาสัมพันธ์ 
 

งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 6. โครงการธนาคารขยะ 
 

นักเรียนร้อยละ90 ทิ้งขยะลงถัง
ขยะ แยกขยะ เก็บขยะ อย่าง
ถูกต้อง เป็นวินัยกับตนเอง 

5. พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ และทวิศึกษา 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

 2. โครงการ STEM ศึกษา 
 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
STEM ศึกษา 

 3. โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
 

สนับสนุนให้นักเรียนมีอาชีพ
และมีงานท า 

 



 

3. กรอบกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ โรงเรียนหำดส ำรำญวิทยำคม 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนและโรงเรียนให้สูงขึ้น 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนสูงขึ้น 

80 85 90 95 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

80 85 90 95 

3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง
วิชาการ open house 

เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางการเรียนที่เหมาะสมตามวุฒิ
ภาวะและระดับชั้นของนักเรียน 

นักเรียนร่วมท ากิจกรรมต่างๆที่
ครูและนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ
และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดขึ้น 

80 85 90 95 

4. โครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว 

เพ่ือพัฒนางานแนะแนวให้เป็นระบบ นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมไป
ประกอบพิจารณาเลือก
แนวทางการศึกษาต่อและเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับตอนเองได้ 

80 85 90 95 

5. โครงการพัฒนาห้องสมุด มาตรฐาน 3D เพ่ือพัฒนาห้องสมุดสู่มาตรฐาน 3D  สถิติการเข้าใช้บริการผลการ 80 85 90 95 

6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
เพ่ือให้นักเรียนได้อ่านหนังสือเป็น
กิจกรรมประจ าวัน  
 

นักเรียนได้ความรู้เพิ่มข้ึนทักษะ
ด้านการอ่านและภาษา 

80 85 90 95 

 



 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 

7. โครงการรักษ์ภาษาไทย 
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

นักเรียนใช้ทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสารประเภทต่างๆ ได้
ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย 

80 85 90 95 

8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

80 85 90 95 

9.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและ
ยกระดับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจความสัมพันธ์
ของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีประเภทต่างๆ มี
ความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ 
รอบคอบในการสืบเสาะหาความรู้ 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ได้ผล
ถูกต้อง เชื่อถือได้เป็นสากล 

การพัฒนาเครื่องมือและทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

80 85 90 95 

10.พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือค้นหานักเรียนที่มีแววเด่น
อัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

80 85 90 95 

11.โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
 

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีดีงามให้แก่นักเรียน 

80 85 90 95 

 
 
 



 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
12.โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาฯ 

นักเรียนสามารถใช้สื่อการเรียนการ
สอนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

นักเรียนได้ใช้สื่อในการเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 

80 85 90 95 

13.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ มี
สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

การเข้าร่วมแข่งขัน 80 85 90 95 

14.โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพ ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ด้านอาชีพ 

80 85 90 95 

15.โครงการหุ่นยนต์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการงานอาชีพ
และความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างหุ่นยนต์ 

นักเรียนมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ด้านอาชีพ
เพ่ิมข้ึนและเข้าร่วมแข่งขัน 

80 85 90 95 

16.โครงการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ทางด้านศิลปะ 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางศิลปะ 
ดนตรีและนาฎศิลป์ได้รับการ
พัฒนาทักษะตามศักยภาพ 

80 85 90 95 

17.โครงการดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน และหน่วยงานใน
ชุมชน 

นักเรียนมีทักษะการท างาน
เพ่ิมข้ึน 

80 85 90 95 

 
 



 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
18.โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพไวโอลิน
ส าเนียงใต้สู่สากล 

เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมทางด้าน
ดนตรี 

ร้อยละของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทาง ดนตรี
ได้รับการพัฒนาทักษะตาม
ศักยภาพ 

80 85 90 95 

19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือกระตุ้นความสนใจและตระหนัก
ในความส าคัญของภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละของจ านวนการอบรม 80 85 90 95 

20.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

80 85 90 95 

21.โครงการธนาคารโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนรู้จักการออม 

นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม
และมีจิตส านึกถึงค่าของเงินทอง 

80 85 90 95 

22.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา 
 
 

เพ่ือให้โรงเรียนมีสารสนเทศท่ี
เพียงพอเชื่อมต่อกันในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการบริหาร
เพ่ือการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

บุคลากรใช้ฐานข้อมูลครบถ้วน 80 85 90 95 

23.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการ
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานกิจการ
นักเรียน โดยการจัดโครงการ/ค่าย/
กิจกรรม สร้างสรรค์ต่างๆ 

จ านวนนักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 

80 85 90 95 

 



 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
24.โครงการ TO BE NUMBER ONE 
 

เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมของ
นักเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  

นักเรียนท ากิจกรรมเข้าร่วม
แข่งขันและมีจิตส านึก ห่างไกล
ยาเสพติด 

80 85 90 95 

25.โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานกิจการ
นักเรียน โดยการจัดโครงการ/ค่าย/
กิจกรรม สร้างสรรค์ต่างๆ 

จ านวนนักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง 

80 85 90 95 

26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 

เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

80 85 90 95 

27.โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

ส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 
ซื่อสัตย์ 

นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

80 85 90 95 

28.โครงการโรงเรียนสีขาว 
 

พัฒนาให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนสี
ขาว 
 

โรงเรียนผ่านการประเมิน
สถานศึกษาโรงเรียนสีขาว 

80 85 90 95 

 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
1.โครงการ  การขับเคลื่อนกระบวนการ"
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"(PLC) สู่
สถานศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาส าหรับ
คร ู

เพ่ือยกระดับการศึกษาและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยใช้ (PLC) 
เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอน 

80 85 90 95 

2.โครงการจ้างครูและบุคลากรจ้างครูและ
เจ้าหน้าที่ 

ให้มีครูและบุคลากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ครูผู้สอนเพียงพอเหมาะสม 

80 85 90 95 

3.โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ข้าราชการครู พนักงานราชการ 
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยคน
ละ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

80 85 90 95 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
1.โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล
ประเมินผล 
 

เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนตามระเบียบวัดผล
ประเมินผล 

สถานศึกษามีการจัดระบบการ
บันทึก การรายงานผล และการ
ส่งต่อข้อมูลของนักเรียน 

80 85 90 95 

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

เพ่ือพัฒนาครูด้านหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละของครูผู้สอนที่พัฒนาการ
เรียนการสอนสอดคล้องตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตร 

80 85 90 95 

3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเรียน
ร่วม 
 

เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนร่วม
สามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

ร้อยละของครูที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียน
อย่างเหมาะสม 

80 85 90 95 

4.โครงการบริหารจัดการเงินประมาณ
ส่วนกลาง 
 

เพ่ือการบริหารงานการเงินและการ
พัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

การบริหารงานการเงินและการ
พัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มี
หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 

80 85 90 95 

5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้กับ
นักเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

80 85 90 95 

 
 
 
 
 



 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
6.โครงการบริหารจัดการกลุ่มงบประมาณ 
 

เพ่ือการบริหารงานการเงินและการ
พัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐาน
ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

การบริหารงานการเงินและการ
พัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มี
หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 

80 85 90 95 

7.โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค 
 

เพ่ือการบริหารงานสาธารณูปโภค 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ 

การบริหารงานสาธารณูปโภค 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลถูกต้องตาม
ระเบียบ 

80 85 90 95 

8.โครงการยานพาหนะและการบ ารุงรักษา 
 

เพ่ือการบริหาร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตาม 

การบริหาร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ 

80 85 90 95 

9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
แหล่งเรียนรู้ 
 

ปรับปรุงอาคารและส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพมีระเบียบในการใช้
ห้อง 

ห้องเรียนและส านักงานมีความ
สะดวกและปลอดภัยในการใช้ 
งาน 
 

80 85 90 95 

10.โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ
เวชภัณฑ์พยาบาล 
 

เพ่ือจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และ
เวชภัณฑ์พยาบาล ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
 

จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์
พยาบาล ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

80 85 90 95 



 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
11.โครงการอาหารกลางวัน 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน สะอาด ถูกหลัก
อนามัย และมีประโยชน์ 

นักเรียนทุกคน มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

80 85 90 95 

12.โครงการ 5 ส. 
 

เพ่ือให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด สวยงาม 

ความสะอาดของห้องเรียน 
อาคารเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม 

80 85 90 95 

13.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 

เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ 

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

14.โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 
 

เพ่ือการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีการจัดระบบการ
ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
ปรึกษา หารือ และแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

80 85 90 95 

15.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
 

เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลถูกต้องตามระเบียบ 

งานสารบรรณมีครุภัณฑ์เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
1. โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 
 

เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมวัน
ส าคัญเพ่ือเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์เนื่องในวโรกาส
ส าคัญ 

80 85 90 95 

2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และ
หน่วยงานในชุมชน 

นักเรียนมีทักษะการท างาน
เพ่ิมข้ึน 

80 85 90 95 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
และป่าชายเลน 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และมีจิตส านึกรักบ้านเกิด 

80 85 90 95 

4. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพ่ือส่งให้รู้จักน้อมน าหลักของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ครูพัฒนาระบบวิชาการ ตามหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80 85 90 95 

5. โครงการประชาสัมพันธ์ มีห้องประชาสัมพันธ์ที่มีวัสดุ
อุปกรณ์ที่ครบถ้วน 

มีห้องประชาสัมพันธ์ที่มีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่พร้อมใช้จ านวน 1 ห้อง 

80 85 90 95 

6. โครงการธนาคารขยะ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการแยก
ขยะ การทิ้งขยะและประโยชน์ของ
ขยะ  

นักเรียนรู้จักการแยกของและทิ้ง
ขยะให้ถูกต้องและสามารถน า
ขยะมาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 



 

 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และทวิศึกษา 

กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด สภำพปัจจุบัน 
เป้ำหมำย (ร้อยละ) 

2562 2563 2564 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 
“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ครูสามารถเข้าใจและจัดท า
หลักสูตรได้ 

80 85 90 95 

2. โครงการ STEM ศึกษา 
 

เพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียน การ
แก้ปัญหา ให้มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
STEM ศึกษา และมีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

3. โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 
 

ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมี
อาชีพและมีงานท า 

นักเรียนมีอาชีพ งานท าที่ถนัด
และเหมาะสมกับตนเอง 

80 85 90 95 

 
  



 

4. แผนกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรตำมโครงกำร/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) รวม กลุ่มบริหำร 

2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ open house 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
5. โครงการพัฒนาห้องสมุด มาตรฐาน 3D 19,000.00 19,000.00 19,000.00 57,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
6. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
7. โครงการรักษ์ภาษาไทย 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 

9.โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยกระดับการเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์สู่อาเซียน 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 

10.พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
12.โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
13.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 93,000.00 93,000.00 93,000.00 279,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
14.โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
15.โครงการหุ่นยนต์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
16.โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรี 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 



 

กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) รวม กลุ่มบริหำร 

2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 
17.โครงการดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือชุมชน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
18.โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพไวโอลินส าเนียงใต้สู่สากล 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 

20.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
21.โครงการธนาคารโรงเรียน 0 0 0 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 
22.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา 75,000.00 75,000.00 75,000.00 225,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
23.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 53,000.00 53,000.00 53,000.00 159,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
24.โครงการ TO BE NUMBER ONE 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 

25.โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 

26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 

27.โครงการโรงเรียนสุจริต 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 

28.โครงการโรงเรียนสีขาว 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) รวม กลุ่มบริหำร 

2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 
1.โครงการ  การขับเคลื่อนกระบวนการ"ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ"(PLC) สู่สถานศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาส าหรับ
คร ู

1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 

2.โครงการจ้างครูและบุคลากรจ้างครูและเจ้าหน้าที่ 883,300.00 883,300.00 883,300.00 2,649,900.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.โครงการพัฒนาบุคลากร 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) รวม กลุ่มบริหำร 

2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเรียนร่วม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
4.โครงการบริหารจัดการเงินประมาณส่วนกลาง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 144,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
5.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
6.โครงการบริหารจัดการกลุ่มงบประมาณ 17,000.00 17,000.00 17,000.00 51,000.00 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
7.โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค 650,000.00 650,000.00 650,000.00 1,950,000.00 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
8.โครงการยานพาหนะและการบ ารุงรักษา 90,000.00 90,000.00 90,000.00 270,000.00 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 270,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
10.โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์พยาบาล 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
11.โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 
12.โครงการ 5 ส. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
13.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
14.โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 0 0 0 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 
15.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
 
 



 

 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) รวม กลุ่มบริหำร 

2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 
1. โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 0 0 0 0 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 0 0 0 0 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
4. โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
5. โครงการประชาสัมพันธ์ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารทั่วไป 
6. โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และทวิศึกษา 

กิจกรรม/โครงกำร 
งบประมำณ (บำท) รวม กลุ่มบริหำร 

2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้” 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. โครงการ STEM ศึกษา 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
3.โครงกำรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอำชีพ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ่มบริหารวิชาการ 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  
 

 

ส่วนที่ 5 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น 

 
1) ห้องสมุด มีขนาด 56 ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 14,300 เล่ม การสืบค้น

หนังสือและการยืม–คืนใช้ระบบ PLS3 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 641 คน
ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
  2) ห้องปฏิบัติการ 
            ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์          จ านวน 4 ห้อง 
            ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จ านวน 2 ห้อง 
            ห้องดนตรีไทย    จ านวน 1 ห้อง 
   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จ านวน 1 ห้อง 

ห้องอาเซียน    จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ห้อง 
  ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง 
 3)  คอมพิวเตอร์      จ านวน 44 เครื่อง 
            ใช้เพื่อการเรียนการสอน             จ านวน 40 เครื่อง 
      ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน 44 เครื่อง 
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 641คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของนักเรียนทั้งหมด 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
สวนปาล์ม  , สวนยางพารา 300 
สระเลี้ยงปลา 300 
สวนป่า 500 
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 500 
ห้องสมุดโรงเรียน 500 
ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 500 
โรงฝึกงาน 500 
เรือนเพาะช า 500 
โรงอาหาร 500 
สนามกีฬาบาสเกตบอล 1,000 
สนามฟุตบอล 1,000 
ลานอเนกประสงค์ 1,000 
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 5.) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก  
สถิติกำรใช้จ ำนวนครั้ง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ชายหาดส าราญ ปากปรนและตะเสะ 10 
2. ศูนย์สินค้า  O-TOP หาดส าราญ 10 
3. ที่ว่าการอ าเภอหาดส าราญ 10 
4. บ้านเลี้ยงนกนางแอ่น 10 
5. หมู่บ้านตัวอย่าง “เศรษฐกิจพอเพียง” 10 
6. บ้านลุงเสริม  เอ้งฉ้วน 40 
7.  ศูนย์สุขภาพชุมชน (อนามัยชุมชน) 10 
8.  บ่อเลี้ยงกุ้ง 10 
9.  ห้องสมุดประชาชน 10 
10. ศูนย์การเรียนรู้ต าบล 10 
11. ชายหาดหาดส าราญ 10 
12. ท่าเรือหาดส าราญ 10 
13. ศูนย์เพาะพันธ์กล้าไม้ควนล้อน 10 

 

 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูและ 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 
   6.1 ชื่อ-สกุล นายอาเนย์  ให้ความรู้เรื่อง การเป่าปี่ 
            6.2 ชื่อ-สกุล นายเสริม เอ้งฉ้วน ให้ความรู้เรื่อง การท าผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
            6.3 ชื่อ-สกุล นางหีด  แซ่เตียว ให้ความรู้เรื่อง  การท าขนมไทย  

6.4 ชื่อ-สกุล นายวีระพนธ์  ตันตยาวิสุทธิ์ ให้ความรู้เรื่อง  การร้องร า  นาฏลีลา  
6.5 ชื่อ-สกุล นายสุนทร  จันทร์ทอง ให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์ป่าชายเลน  
6.6 ชื่อ-สกุล กลุ่มอนุรักษ์ปลาโลมา ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ปลาโลมา พะยูนและ

เต่าทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  
 

 

บทบำทของผู้มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.  บทบำทของผู้บริหำร ครู และนักเรียนต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 1.1 ผู้บริหาร  มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กร ก ากับ ติดตามสนับสนุน ส่งเสริม
ตลอดจนถึงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 คร ูมีหน้าที่ในการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 1.3 นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแสวงหา
ความรู้และทักษะต่างๆเพ่ือพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2.  บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา สนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงการก าหนดทิศทางการบริหารงาน
ของโรงเรียน และการก ากับ ติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3.  บทบำทของผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน 
 มีบทบาทหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาของโรงเรียน ก ากับ ติดตาม และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
โรงเรียน 
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แนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือ  
และร่วมกันแก้ไขปัญหาในระหว่างด าเนินงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ ดังนี้ 
 1.  กำรก ำกับ ตรวจสอบติดตำม 
 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ตรวจสอบติดตามโดยมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ตัวแทนครู เป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดท าข้อก าหนดการ
ปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ ในการก ากับตรวจสอบติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี กิจกรรมต่างๆทั้งก่อนและหลังการด าเนินการของทุกฝ่าย 
 2.  กำรประเมินผล 
 ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน และรวบรวมเครื่องมือใน
การจัดหาข้อมูล สถิติข้อเท็จจริงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เที่ยงตรงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีและกิจกรรมต่างๆ 
 3.  กำรรำยงำน 
 จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลสถิติผลการปฏิบัติงานและการด าเนินกิจกรรมต่างๆของทุกฝ่าย เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆไป 
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ตารางการสรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  โดยภาพรวม  

ตำรำง  ๑  กำรประเมินสถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน (๒S๔M)  

       

ประเด็นตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก
คะแนน 
คะแนน
เต็ม  ๑ 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลกำร
วิเครำะห์ 

จุดแข็ง 
( + ) 

จุดอ่อน 
( - ) จุดแข็ง 

( + ) 
จุดอ่อน 
( - )  ๑-๕  ๑-๕ 

๑. ด้านโครงสรา้งและนโยบาย (Structure = 
S๑) ๐.๑๒ ๔.00 ๓.๐๐ ๐.48 ๐.๓๖ ๐.๑2 

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and 
Products = S๒) ๐.๑๐ 3.0๐ 2.00 ๐.30 ๐.20 ๐.10 

๓. ด้านบุคลากร  (Man = M๑) ๐.21 ๔.00 3.00 ๐.84 ๐.63 ๐.๒1 
๔. ด้านประสิทธิทางการเงิน  (Money = M๒) ๐.18 3.00 4.00 ๐.54 ๐.72 -๐.18 
๕. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M๓) ๐.๑๖ 3.00 4.00 0.48 0.64 -0.16 
๖. ด้านการบริหารจัดการ (Management = M๔) ๐.๒3 3.00 2.00 0.92 0.46 0.46 

สรุปกำรประเมินสถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน (๒S๔M)  3.56 3.01 0.55 

       
ตำรำง  ๒  กำรประเมินสถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP)  

       

ประเด็นตัวช้ีวัด 

น้ ำหนัก
คะแนน 
คะแนน
เต็ม  ๑ 

ค่ำคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลกำร
วิเครำะห์ 

โอกำส 
( + ) 

อุปสรรค  
( - ) โอกำส 

( + ) 
อุปสรรค 

( - ) 
 ๑-๕  ๑-๕ 

๑. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) ๐.๓5 ๔.00 3.00 1.40 1.05 ๐.-35 
๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology = T ) ๐.๑2 3.00 4.00 ๐.36 ๐.48 -๐.12 
๓. ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) ๐.๒5 3.00 4.00 0.75 1.00 -0.25 
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Politic = P) 

๐.28 3.00 4.00 0.84 1.12 -0.28 

สรุปกำรประเมินสถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP) 3.35 3.65 -0.30 
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  3.  กรำฟแสดงต ำแหน่งสถำนภำพของโรงเรียน จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.35 
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3.01 3.56 
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+0.55 

     T อุปสรรค 

    O  
 โอกาส 

W  
จุดอ่อน 

 

S  
จุดแข็ง 
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๑. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (Structure: S๑) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- สถานศึกษามีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน - บุคลากรแต่ละคนมีภาระงานหลายหน้าที่ ท าให้

ขาดศักยภาพในการปฏิบัติ 
- โครงสร้างมีรายละเอียดสู่การปฏิบัติไม่ชัดเจน 
 

 

  ๒. ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (Service and Products: S๒) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ 

- ผลการทดสอบ O-NET ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่
และระดับประเทศ 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนบางกลุ่มสาระต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

   

  ๓. ด้ำนบุคลำกร (Man: M๑) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- ครู บุคลากร มีความรู้ความสามารถและสอน
ตรงตามวิชาเอก 
- บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
- บุคลากรอยู่ในวัยท างาน 
- ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติงาน  
 

- บุคลากรขาดประสบการณ์ในการท างาน 
- บุคลากรมีการโยกย้ายบ่อย 

 

  ๔. ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money: M๒) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- การใช้จ่ายงบประมาณมีความชัดเจนโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
- โรงเรียนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสรร
งบประมาณตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างชัดเจน  

- การจัดสรรงบประมาณไม่เ พียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- การด าเนินงานของพัสดุมีความล่าช้า 
- บุคลากรไม่ชัดเจนในล าดับขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงิน 
 

  ๕. ด้ำนวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials: M๓) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
- นักเรียนมีห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

- ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที ่
- การซ่อมแซมอาคารและห้องเรียนมีความล่าช้า
และขาดการพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน 
- ห้องน้ าของนักเรียนช ารุดและไม่เพียงพอ 
- ขาดการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เป็น
ปัจจุบัน 
 

 

  ๖. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management: M๔) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
- มีการกระจายอ านาจการบริหารตามโครงสร้าง
ที่ชัดเจน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
- มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานและ
โครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน 
- ใช้การติดตามนักเรียน ผ่านระบบดูแล และมี
การเยี่ยมบ้านร้อยเปอร์เซ็น 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
 

- มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงและเร่งด่วนจากต้น
สังกัด ท าให้ครูมีภาระงานมากขึ้น ส่งผลต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
- ขาดการบริหารเวลา ส่งผลให้จัดกิจกรรมทับ
ซ้อนกัน 
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สถำนภำพปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP) 
  ๑. ด้ำนสังคม-วัฒนธรรม (Social: S) 

โอกำส อุปสรรค 
- ได้รับความร่วมมือ จากชุมชน องค์กรภายนอก 
- มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแล เอาใจใส่ เรื่อง
ความประพฤติ และการเรียนของบุตรหลาน 
- ครอบครัวส่วนใหญ่แตกแยก นักเรียนอาศัยอยู่
กับปู่ ย่า ตา ยาย ส่งผลให้จิตใจและพฤติกรรม
ของนักเรียนเป็นไปในทางลบ 
- พ้ืนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติดและแหล่ง
อบายมุข 
 

 

  ๒. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology: T) 

โอกำส อุปสรรค 
- นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 
- สถานศึกษาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การสืบค้นข้อมูลของนักเรียน 
 

- คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
- ผู้ปกครองขาดการควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยี
ของบุตรหลาน 
 

   

  ๓. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic: E) 

โอกำส อุปสรรค 
- ชุมชนมีแหล่างทรัพยากรที่หลากหลายเช่น ด้าน
เกษตร การประมง และการท่องเที่ยว 
 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย 
 

 

  ๔. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Politic: P) 

โอกำส อุปสรรค 
- ผู้น าชุมชนมีความใกล้ชิดกับชุมชน 
 

- นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการ
เปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนผู้บริหาร 
- การกระจายงบประมาณไม่ทั่ วถึ งและไม่
เหมาะสม 
- ชุมชนไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การด าเนินงาน 

 


