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ส"วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. ประวัติของโรงเรียน 
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เป5นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 13  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ  หJางจากที่วJาการอำเภอหาดสำราญ ประมาณ 1 กิโลเมตร ใชNอักษรยJอวJา  

“ส.ค.”  

 ในเบื้องตNนกJอนไดNรับงบประมาณกJอสรNางอาคารเรียนชั่วคราว  คณะกรรมการสถานศึกษา

ของโรงเรียน โดยการริเริ่มของกำนันปราโมทยU รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กำนันตำบลหาดสำราญ รJวมกับ

ผูNนำชุมชนหลายทJาน ไดNตระหนักถึงความเสมอภาคทางการศึกษาที่ตNองการใหNนักเรียนในชุมชนไดN

เรียนตJอในระดับที่สูงขึ้น จึงไดNทำหนังสือผJานอำเภอ  จังหวัด  ถึงกระทรวงศึกษาธิการ  โดย ฯพณฯ  

รัฐมนตรีวJาการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายชวน  หลีกภัย)  เห็นชอบอนุมัติใหNจัดตั้งเป5น “โรงเรียน

หาดสำราญวิทยาคม”  เม่ือวันท่ี 21  มีนาคม  พ.ศ.  2528   ขณะเดียวกันก็ไดNรับความรJวมมือจากผูNมี

จิตศรัทธา  จำนวน  2 ทJาน  บริจาคท่ีดินเป5นทางเขNาโรงเรียน  ดังน้ี  

1) นายไฉ   รวมเงาะ       บริจาคท่ีดิน  จำนวน  2  ไรJ  คิดเป5นเงิน  40,000  บาท 

2) นายเฉม รักสุไหอุเป    บริจาคท่ีดิน   จำนวน  1  ไรJ  คิดเป5นเงิน 20,000  บาท 

ในระยะเริ่มแรก  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ไดNเป5นสาขาของโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยU

โดยนายมิตร  ศรีชาย ตำแหนJงอาจารยUใหญJโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยU  มารักษาการในตำแหนJง

ครูใหญJโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เดือนเมษายน พ.ศ.2528 กรมสามัญศึกษาไดNจัดสรรงบประมาณ

ใหNโรงเรียนกJอสรNางอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (448,000 บาท)  บนพื้นที่บางสJวนของทุJงสงวนเลี้ยง

สัตวU บNานพักครู แบบ 205 จำนวน 1 หลัง (427,000 บาท) บNานพักนักการภารโรง 1 หลัง (78,000 

บาท) และหNองน้ำ-หNองสNวมนักเรียน 1 หลัง (90,000 บาท) ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2528 กรม

สามัญศึกษาแตJงตั้งใหN นายสมพงษU แคนยุกตU ผูNชJวยอาจารยUใหญJโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยU  ดำรง

ตำแหนJงครูใหญJโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม พรNอมท้ังครู-อาจารยU  (จากโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษยU) 

ปฏิบัติการสอน จำนวน 5 อัตรา  และนักการภารโรง  1  อัตรา  โดยใหNเปjดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  

รับนักเรียนชาย-หญิง จำนวน 90 คน 2 หNองเรียน เริ่มดำเนินการเรียนการสอนปkการศึกษา 2528 

เป5นตNนมา 

วันที ่ 3 กุมภาพันธU พ.ศ. 2531 สำนักงานคณะกรรมการขNาราชการครู (กค.) ไดNอนุมัติ

ตำแหนJงผูNบริหารโรงเรียนจากตำแหนJงครูใหญJ เป5น “อาจารยUใหญJ” จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
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2537 ไดNรับอนุมัติจากตำแหนJงอาจารยUใหญJเป5น “ผูNอำนวยการโรงเรียน”  ซึ่งในขณะนั้น  นายสุชาติ  

จริงจิตร เป5นผูNบริหารโรงเรียน 

ในปkการศึกษา 2533  โรงเรียนไดNรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหNเป5นโรงเรียนที่ไดNรับ

รางวัล “โรงเรียนพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก จนตJอมาในปkการศึกษา 2536  ไดNรับ

อนุมัติใหNเปjดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นับถึงปnจจุบัน มีผูNบริหารจำนวน 11 ทJาน   

  

1.1 ทำเนียบผู,บริหาร 
ลำดับ 

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตำแหน?ง ปBท่ีดำรงตำแหน?ง 

1 นายมิตร  ศรีชาย รักษาการครูใหญJ ต้ังแตJ 21 มีนาคม   2528 

2 นายสมพงษU   แคนยุกตU 

 

ครูใหญJ 

อาจารยUใหญJ 

ต้ังแตJ 21 มีนาคม   2528 

ต้ังแตJ  28  กุมภาพันธU 2531 

3 สิบตรีนิคม มังคะมณี อาจารยUใหญJ ต้ังแตJ  28  กรกฎาคม  2535 

4 นายสุชาติ จริงจิตร 

 

อาจารยUใหญJ 

ผูNอำนวยการ 

ต้ังแตJ 3  พฤศจิกายน 2537 

ต้ังแตJ 30  ธันวาคม 2537 

5 นายประดิษฐ จิตบุญ ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ  30  ธันวาคม  2540 

6 นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณU ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ  18  มีนาคม  2545 

7 นายสุรศักด์ิ ย่ีหลัก ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ1 พฤศจิกายน 2546 

8 นายอุทิศ วัฒนกุล ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ16  ธันวาคม 2548 

9 นายสมนึก อNนเพ็ชร  ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ 8 พฤศจิกายน 2554 

10 นายสุมิตร สามหNวย ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ 4 พฤศจิกายน 2556 

11 นางฉวีวรรณ     รักษUแกNว ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ 16 กุมภาพันธU 2560 

12  นายมนัส         พิพัฒนU ผูNอำนวยการ ต้ังแตJ 27 พฤศจิกายน 2563 
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1.2 สัญลักษณGของโรงเรียน  เอกลักษณGของโรงเรียน   อัตลักษณGของโรงเรียน 
สัญลักษณ(ของโรงเรียน 

 

รูปกราฟฟjคของชายทะเลหาดสำราญ 

        แสดงการกNาวไปขNางหนNาอยJางมุJงม่ัน และตJอเน่ือง 

 

คติพจน(ของโรงเรียน  “คุณความดี ความสำเร็จ เกิดจากความมานะอดทน” 

คำขวัญประจำโรงเรียน  “กิจกรรมเดJน  เรียนดี  รูNหนNาท่ี  มีวินัย  ใฝtคุณธรรม” 

สีประจำโรงเรียน   ฟuา-ขาว 

สีฟuา  หมายถึง   ความใฝtฝnนสูงสุด               

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ  ผุดผJอง 

อักษรย<อ   ส.ค. 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน       พระพุทธรูปปางลีลา  “หลวงพJอสำราญ”  

เอกลักษณ(ของโรงเรียน  “กิจกรรมดี ดนตรีเดJน”  
อัตลักษณ(ของโรงเรียน  “ย้ิม ไหวN ทายทัก รักสถาบัน” 

ปรัชญาโรงเรียน   โยคา เว ชายเต ภูริ  

“ปnญญายJอมเกิดข้ึนเพราะการฝvกฝน” 

 

 

2.  ภาพรวมของโรงเรียน 
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  ตั้งอยูJเลขที่ 42  หมูJที่ 9 บNานควนลNอน  ตำบลหาดสำราญ   

อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณียU 92120  โทร 0-7520-8791 โทรสาร 0-7520-8792  

http://www.hadsamranwit.ac.th/   
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี   
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

จัดต้ังเม่ือวันท่ี  21 มีนาคม  2528  มีเน้ือท่ีท้ังหมด 100 ไรJ   

ปnจจุบันเปjดทำการสอนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาปkที ่ 1 ถึงระดับชั ้นมัธยมศึกษาปkที ่ 6 

รับผิดชอบจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ 3 ตำบลของอำเภอหาดสำราญ คือ ตำบลบNาหวี ตำบล

ตะเสะ และตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 
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โรงเรียนท่ีอยูJในเขตพ้ืนท่ีบริการ มีจำนวน 10 โรงเรียน ไดNแกJ 

1. โรงเรียนบNานทุJงกอ 

2. โรงเรียนบNานบNาหวี 

3. โรงเรียนบNานบกหัก 

4. โรงเรียนปากปรน 

5. โรงเรียนวัดปากปรน 

6. โรงเรียนหาดสำราญ 

7. โรงเรียนวัดหนองสมาน 

8. โรงเรียนบNานโคกรัก 

9. โรงเรียนบNานตะเสะ 

10. โรงเรียนบNานนาทะเล 

2.1  ข,อมูลนักเรียน 

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มีจำนวนนักเรียนในปkการศึกษา 2562 ทั้งสิ้นจำนวน 544 คน 

สัดสJวนครูตJอจำนวนนักเรียน คือ 1: 16 คน 

ตารางแสดงจำนวนห,องเรียน และนักเรียน   ปBการศึกษา  2562 

 
ช้ัน 

 
จำนวนห,อง 

จำนวนนักเรียน  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

ม.1 4 54 46 100 ม.ต,น 
รวม 

281 คน 
ม.2 4 38 52 90 

ม.3 4 45 46 91 

ม.4 3 24 50 74 ม.ปลาย 
รวม 

222 คน 
ม.5 3 37 48 85 

ม.6 3 20 43 63 

รวม 20 236 308 544 503 

ขNอมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
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2.2  ข,อมูลบุคลากร 
ตารางแสดงจำนวนบุคลากร     ปkการศึกษา 2565 

ประเภทบุคลากร 
จำนวนบุคลากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1.  ขNาราชการครูสายผูNบริหารท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 0 1 1 

2.  ขNาราชการครูสายผูNสอนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 13 17 30 

3.  พนักงานราชการ 0 2 2 

4.  ครูอัตราจNาง 1 3 4 

5.  ครูตJางประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ) 0 1 1 

6.  วิทยากรอิสลามศึกษา 0 1 1 

7.  ครูพระสอนพระพุทธศาสนา 1 0 1 

8.  เจNาหนNาท่ีธุรการ 0 1 1 

9.  พนักงานขับรถ 1 0 1 

10.ลูกจNางช่ัวคราว 1 4 5 

รวม 17 30 47 
2.3 ข,อมูลด,านอาคารสถานท่ี 
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมมีมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใชNดำเนินการ ดังน้ี 

1) อาคารเรียนแบบ 108 ล   จำนวน    3   หลัง   24  หNองเรียน 

2) อาคารเรียน 318ล/38พ   จำนวน    1   หลัง   18  หNองเรียน 

3) อาคารโรงฝvกงานแบบ  102/27  จำนวน    1   หลัง 

4) อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ  100/27 จำนวน    1   หลัง 

5) สนามบาสเกตบอลมาตรฐานกลางแจNง  จำนวน    1   สนาม 

6) หNองน้ำหNองสNวม  แบบมาตรฐาน 6 ท่ีน่ัง จำนวน    1   หลัง 

7) บNานพักครู  แบบ 205/26   จำนวน    1   หลัง 

8) บNานพักครู  แบบ 203/27   จำนวน    5   หลัง 

9) บNานพักนักการภารโรง   จำนวน    2   หลัง 

10) ถังเก็บน้ำฝน คศล. ฝ33   จำนวน    2   ชุด 

11) ระบบน้ำประปา  ร.พ.ช.   จำนวน    1   ชุด 

12) ลานอเนกประสงคU    จำนวน    1   สนาม 

13) ศาลากลางน้ำ    จำนวน    1   หลัง 
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แหล?งเรียนรู,ภายในโรงเรียน 
- หNองสมุด , หNองแนะแนว , หNองพยาบาล , หNองสหกรณUรNานคNา 

- ศูนยUการเรียนรูNเศรษฐกิจพอเพียง 

- ศูนยUเพ่ือนใจวัยรุJน (To Be Number One Friends Center) 

- แปลงผัก บJอเล้ียงปลา 

- โรงเรือนผลิตปุèยชีวภาพ และเรือนเพาะชำ 

- พ้ืนท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ 

- สนามกีฬาประเภทตJางๆ ไดNแกJ สนามฟุตบอล สนามตะกรNอ สนามบาสเก็ตบอล 

- อาคารเอนกประสงคU 

2.4  สภาพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป5นชุมชนชนบท มีสวนยางพาราและบNานเรือนอยูJ

อาศัยหJางๆ มีหNองแถวคNาขายบNางเล็กนNอย ใกลNกับที่วJาการอำเภอหาดสำราญ  องคUการบริหารสJวน

ตำบลหาดสำราญ มีประชากรประมาณ 15,000 คน บริเวณใกลNเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดNแกJ หมูJที่ 9 

บNานควนลNอน ตำบลหาดสำราญ  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจากประชากรรNอยละ 

70 ทำสวนยางพารา สวนปาลUม ประมง และบJอกุNง สJวนใหญJนับถือศาสนาพุทธ ดNานวัฒนธรรม 

ประเพณีที่รูNจักโดยทั่วไป คือ การละเลJนพื้นบNาน เชJน ลิเกปtา มโนราหU รองแง็ง ประเพณีสำคัญ เชJน 

การชักพระน้ำ-ชักพระบก 

ผู NปกครองของนักเรียนสJวนใหญJจบระดับการศึกษาต่ำกวJาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม อาชีพรับจNาง อาชีพคNาขาย และประกอบอาชีพรับราชการ นับถือศาสนาพุทธ คิดเป5น

รNอยละ 56.83  นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป5นรNอยละ 43.17 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดNโดยเฉลี่ยตJอ

ครอบครัวตJอปk 30,000-40,000 บาท จำนวนคนเฉล่ียตJอครอบครัว 3 คน 

2.5  โอกาสและข,อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนเป5นโรงเรียนประจำตำบล ซึ่งอยูJใกลNแหลJงเรียนรูNภายในชุมชนมากมาย ผูNนำชุมชน

และสมาชิกในชุมชนมีความเขNมแข็งและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำใหNเกิดความรJวมมือที่ดีภายใน

ชุมชน โรงเรียนไดNรับการสนับสนุนในดNานความรูNภูมิปnญญาทNองถิ่น ความรูNทางดNานหลักธรรมและการ

ปฏิบัติทางศาสนา การมีสJวนรJวมในการจัดการแขJงขันกีฬาและเขNารJวมกิจกรรมตJางๆ ของชุมชน 

ปnจจัยที่อาจเป5นอุปสรรคตJอประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน คือ การแพรJ

ระบาดของยาเสพติด ทำใหNสJงผลกระทบตJอการจัดการเรียนสอน  โรงเรียนยังขาดสื่อ และอุปกรณUท่ี

เอื้อตJอการจัดการเรียนสอน และการจัดระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพนNอย

เกินไป    
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ปnจจุบันการคมนาคม การติดตJอสื่อสารมีความสะดวก รวดเร็ว ผูNปกครองที่มีปnจจัยสนับสนุน

และมีความพรNอมในดNานเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสและทางเลือกในการสJงบุตรหลานเขNาศึกษาตJอใน

โรงเรียนที่มีชื่อเสียงซึ่งอยูJหJางไกลจากชุมชน หรือโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาควบคูJกับการสอนวิชา

สามัญ (โรงเรียนปอเนาะ) ทำใหNนักเรียนของโรงเรียนมีจำนวนลดลง ซึ่งจะสJงผลกระทบตJอการจัดสรร

งบประมาณจากสJวนกลางท่ีจะนำไปใชNในการจัดการศึกษา 

 

3.  โครงสร,างการบริหารงาน 
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ แบJงการบริหารงาน  6 กลุJมงาน  

ไดNแกJ  กลุ Jมบริหารงานวิชาการ  กลุ Jมบริหารงานงบประมาณ  กลุ Jมบริหารงานบุคคล กลุ Jมงาน

อำนวยการและแผนงาน กลุJมงานบริหารท่ัวไป กลุJมงานกิจการนักเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบข$ายและกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู#อำนวยการสถานศึกษา 

รองผู#อำนวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการเครือข:าย

ผู#ปกครองและนักเรียน 

คณะกรรมการถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ 

ภาคีส่ีฝFาย 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษา 

กลุ:มงานบริหาร

วิชาการ 

กลุ:มงานบริหาร

งบประมาณ 

กลุ:มงานบริหาร

บุคคล 

กลุ:มงานอำนวยการ

และแผนงาน 

กลุ:มงานบริหาร

ท่ัวไป 

กลุ:มงานกิจการ

นักเรียน 

นักเรียน ครู ผู#ปกครอง 
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กลุ$มงานบริหารวิชาการ 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- การพัฒนากระบวนการเรียนรู9 

- การพัฒนาแหล;งเรียนรู9 

- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

- การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- การพัฒนาสื่อ นวัติกรรม และเทคโนโลย ี

- การแนะแนวการศึกษา 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การนิเทศการศึกษา 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- การส;งเสริมความรู9ด9านวิชาการแก;ชุมชน 

- การประสานความร;วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 

- การส;งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก;บุคคล ครอบครัว  

องคNกร หน;วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

- การจัดทำสำมะโนผู9เรียน 

- การรับนักเรียน 

- การจัดการศึกษาทวิศึกษา , ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู9 

- งานแนะแนวและระดมทุนเพื่อการศึกษา 

- งานพัฒนาระบบเครือข;ายข9อมูลสารสนเทศง 

- านประสานและพัฒนาเครือข;ายการศึกษา 

- งานส;งเสริม สนับสนุนด9านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

บริหารทั่วไป 

- งานส;งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย 

- งานอื่นๆ ที่ไม;ได9ระบุไว9 

กลุ$มงานบริหารงบประมาณ 
- การจัดทำและเสนอของบประมาณ 

- การจัดสรรงบประมาณ 

- การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช9เงิน การงาน

ผลการดำเนินงาน 

- การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

- การบริหารการเงิน 

- การบริหารบัญชี 

- การบริหารพัสดุและสินทรัพยN 

- งานบริหารยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง 

- งานอื่นๆ ที่ไม;ได9ระบุไว9 

-  

กลุ$มงานบริหารบุคคล 
- การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน;ง 

- การสรรหาและบรรจุแต;งตั้ง 

- การเสริมสร9างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- วินัยและการรักษาวินัย 

- การออกจากราชการ 

- งานเวรยาม 

- งานจัดระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- งานเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- งานส;งเสริมการอบรม ประชุม สัมมนา 

- งานอื่นๆ ที่ไม;ได9ระบุไว9 
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กลุ$มงานอำนวยการและแผนงาน 
- การดำเนินงานธุรการ 

- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน;วยงานอื่น 

- งานจัดระบบการควบคุมภายในหน;วยงาน 

- งานประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

- งานอื่นๆ ที่ไม;ได9ระบุไว9 

 

กลุ$มงานบริหารท่ัวไป 
- งานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล9อม 

- งานบริการสาธารณะ 

- งานโสตทัศนศึกษา 

- งานโภชนาการโรงเรียน 

- งานอนามัยโรงเรียน 

- งาน 5ส 

- งานสัมพันธNชุมชน 

- งานซ;อมบำรุงอาคาร 

- งานอื่นๆ ที่ไม;ได9ระบุไว9 

 

กลุ$มงานกิจการนักเรียน 
- งานส;งเสริมกิจการนักเรียน 

- งานส;งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

- งานครูที่ปรึกษา  

- งานเวรประจำสัปดาหN 

- งานหัวหน9าระดับ 

- งานระบบดูแลช;วยเหลือนักเรียน 

- งานประกันสุขภาพนักเรียน 

- งานยาเสพติดและโรคเอดสN 

- งานประชาสัมพันธNงานการศึกษา 

- TO BE NUMBER ONE  

- งานส;งเสริมระเบียบวินัยนักเรียนและงานจราจร 

- งานอื่นๆ ที่ไม;ได9ระบุไว9 
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4.  สถานภาพของโรงเรียน 

ป3จจัยภายนอกโรงเรียน 

 1)  ป3จจัยด:านสังคมและวัฒนธรรม  เป$นป&จจัยที่ส.งผลกระทบและเป$นอุปสรรคต.อโรงเรียน 

คือ สภาพครอบครัวมีรายไดDนDอย และขาดความพรDอม ทำใหDนักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและเสี่ยง 

เช.น เล.นการพนัน เสพสิ่งเสพติด ส.วนหนึ่งมาจากการไม.มีเวลาดูแลลูกหลาน เนื่องจากตDองประกอบ

อาชีพประมง อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู.ห.างไกลจากตัวเมือง ไม.ไดDรับการสนับสนุนแหล.งเรียนรูDทางดDาน

เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะดDาน ICT  บDานเรือนของนักเรียนตั้งอยู.ห.างไกล และกระจัดกระจายไป

ตามหมู.บDานต.างๆ หลายหมู.บDาน ทำใหDนักเรียนส.วนหน่ึงมาโรงเรียนสาย และภายในโรงเรียนมีถนนตัด

ผ.าน ซึ่งชาวบDานใชDสัญจรไปมา รบกวนสมาธิในการจัดการเรียนการสอน แต.มีป&จจัยบางอย.างที่เอื้อต.อ

การดำเนินงานของโรงเรียน คือ ชุมชนมีแหล.งเรียนรูDภูมิป&ญญาทDองถิ่น เช.น การทำผลิตภัณฑZจาก

กะลามะพรDาว การทำกุDงแหDง ปลาเค็ม การสานเสื่อกระจูด เป$นตDน ส.งผลใหDโรงเรียนมีแหล.งเรียนรูD

ทางดDานอาชีพ ซึ่งเป$นภูมิป&ญญาทDองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหDการสนับสนุน

โรงเรียนเสมอมา ทำใหDงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินไปไดDอย.างเหมาะสม 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต.างๆ บ.อยครั้ง และมักไดDรับความร.วมมือจากผูDปกครองนักเรียนในการ

สนับสนุนใหDนักเรียนไดDเขDาร.วมกิจกรรมของโรงเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการ แต.กิจกรรมของ

โรงเรียนที่ส.งผลใหDนักเรียนประพฤติดี และผูDปกครองใหDการสนับสนุน คือ กิจกรรมทางศาสนา ท้ัง

ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 

 2)  ป3จจัยด:านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป$นป&จจัยที่เป$นอุปสรรคต.อการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียน คือ สภาพแวดลDอมของชุมชน ไม.มีบุคคลที่เชี่ยวชาญทางดDานสื่อเทคโนโลยี 

ICT ชุมชนไม.มีแบบอย.าง จึงยังกDาวไม.ทันต.อเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม. ทำใหDนักเรียนไม.ไดDรับ

ประสบการณZจากสื่อประเภท ICT ท่ีทันสมัย ส.งผลใหDมีวิสัยทัศนZแคบ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีส่ือ

เทคโนโลยีประเภทคาราโอเกะหลายแห.ง และไม.ไดDรับการควบคุม เอื้อต.อการเป$นแหล.งมั่วสุม และไม.

ก.อใหDเกิดการพัฒนาทางการศึกษาที่ดี แต.มีป&จจัยบางอย.างที่เป$นโอกาส เอื้อต.อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน เช.น ชุมชนมีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถติดต.อถึงกันไดDสะดวก

และรวดเร็ว บุคคลในชุมชนใหDการสนใจและสนับสนุนใหDบุตรหลานของตนเองไดDเรียนรูDทางดDาน

เทคโนโลยีการส่ือสารประเภทน้ี 

 3) ป3จจัยด:านเศรษฐกิจ  เป$นป&จจัยที่เป$นอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน แต.เป$น

ป&ญหาเล็กนDอยที่ไม.มีผลต.อการจัดการเรียนการสอนมากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

วิกฤติ มีผลกระทบต.อการจัดสรรงบประมาณและการระดมทุนเพื่อการสนับสนุนโรงเรียน จากขDอมูล

ของอำเภอ ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู.ในระดับต่ำ จึงไม.เอื้อต.อการระดมทุนสนับสนุน

การศึกษา ผูDปกครองมีฐานะไม.ดี และมีรายไดDไม.แน.นอน จึงไม.เอื้อต.อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของนักเรียน และยังประสบป&ญหานักเรียนออกกลางคัน เพื่อการประกอบอาชีพหารายไดDมาจุนเจือ
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ครบครัว แต.มีป&จจัยบางอย.างที่เป$นโอกาสเอื้อต.อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ โรงเรียนตั้งอยู.ใน

ชุมชนที่ใกลDทะเล ซึ่งมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณZ ส.งผลต.อภาวะการเจริญเติบโต นักเรียนมีสุขภาพ

ร.างกายสมบูรณZ แข็งแรง นักเรียนส.วนใหญ.ใชDเวลานอกเหนือจากการเรียนช.วยเหลือผูDปกครอง

ประกอบอาชีพ และหารายไดDพิเศษดDวยตัวเอง ทำใหDนักเรียนเกิดทักษะทางดDานอาชีพ ง.ายต.อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางดDานอาชีพแก.นักเรียน 

 4)  ป3จจัยด:านการเมืองและกฎหมาย เป$นป&จจัยที่เอื้อต.อการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 แกDไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป$น

แนวทางในการปฏิรูปการเรียนรูD ส.งผลใหDการจัดการสอนมีการพัฒนา เนDนผูDเรียนเป$นสำคัญ ครูไดD

พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูDใหDแก.ผูDเรียน ตลอดจนนโยบายของรัฐในเรื่องการบริหาร

และการจัดการโดยใชDโรงเร ียนเป$นฐาน เพื ่อรองรับการกระจายอำนาจ นำองคZกรทDองถ่ิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ผูDปกครอง และนักเรียน เขDามามีส.วนร.วมในการบริหาร

จัดการศึกษา โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหDสอดคลDองกับความตDองการของทDองถิ่น มีการกระจาย

อำนาจการบริหาร ทำงานเชิงระบบ มีส.วนร.วม เป$นทีมมากข้ึน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะช.วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูใหDสูงข้ึนไดD 

ผลการวิเคราะหZสถานภาพภายนอกของโรงเรียน 

 การวิเคราะหZจากป&จจัยภายนอกโรงเรียนทั ้ง  4  ดDาน  สรุปไดDว.าโรงเรียนหาดสำราญ

วิทยาคมมีสภาพแวดลDอมภายนอกเป$นอุปสรรคที่ไม.เอื้อต.อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากกว.า

โอกาส กล.าวคือ ป&จจัยดDานสังคมและวัฒนธรรม ป&จจัยดDานเทคโนโลยี และป&จจัยดDานเศรษฐกิจ เป$น

อุปสรรคของโรงเรียน 

ป3จจัยภายในโรงเรียน 

 1) ด:านโครงสร:างและนโยบาย เป$นป&จจัยที่เป$นจุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนหาดสำราญ

วิทยาคมจัดระบบโครงสรDางการบริหารงานออกเป$น  6 กลุ.มงาน  ไดDแก.  กลุ.มบริหารงานวิชาการ  กลุ.ม

บริหารงานงบประมาณ  กลุ.มบริหารงานบุคคล  กลุ.มงานอำนวยการและแผนงาน กลุ.มงานแผนงาน

และอาคารสถานที่ กลุ.มงานกิจการนักเรียน มีการจัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนดนโยบาย วิสัยทัศนZ และกำหนดเปjาหมายในการปฏิบัติงานไวDอย.างชัดเจน นอกจากนี้ ยังไดD

ดำเนินการปฏิรูปการศึกษา 3 ดDาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 แกDไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อย.างต.อเนื่อง คือ การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรูD และ

การบริหารและการจัดการโดยใชDโรงเร ียนเป$นฐาน เพื ่อรองร ับการกระจายอำนาจ โดยมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน รวมถึงชุมชน

เขDามามีส.วนร.วมในการบริหารงานของโรงเรียนใหDดำเนินไปอย.างมีประสิทธิภาพ 
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 2) ด:านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบโครงสรDางการบริหารงานท่ีชัดเจน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนเขDามามีส.วนร.วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนจัดทำปฏิทินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแผนการพัฒนา

บุคลากรอย.างต.อเนื่อง ซึ่งส.งผลต.อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูDและคุณลักษณะของผูDเรียน มี

การจัดทำขDอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการที่เป$นป&จจุบัน ส.งผลใหDการบริหารและการ

จัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 3) ด:านการผลิตและการบริการ เป$นป&จจัยที่เป$นจุดแข็ง คือ โรงเรียนสามารถใหDบริการทาง

การศึกษาไดDอย.างเสมอภาคและทั่วถึง จัดการเรียนการสอนไดDสอดคลDองกับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาผูDเรียนไดDเต็มตามศักยภาพของแต.ละบุคคล ทั้งๆ ที่สภาพแวดลDอมภายนอกไม.มีเทคโนโลยีท่ี

เอื้ออำนวย โรงเรียนไดDรับการคัดเลือกใหDร.วมพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรูDและคุณภาพใน

โรงเรียน บริหารจัดการเชิงระบบ โดยมีหลักสูตรท่ียืดหยุ.นสนองความตDองการของผูDเรียนและทDองถ่ิน 

ส.วนป&จจัยที่เป$นจุดอ.อน คือ การจัดระเบียบสังคมในโรงเรียนไม.ไดDดำเนินการอย.างจริงจัง สม่ำเสมอ

และต.อเนื่อง ทำใหDนักเรียนบางส.วนซึ่งเป$นจำนวนนDอยขาดระเบียบวินัย และมีพฤติกรรมที่ไม.พึง

ประสงคZ โรงเรียนไดDสนับสนุนการนำเจDาของภาษามาช.วยจัดการเรียนการสอน ทำใหDนักเรียนไดDรับ

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ แต.ยังเป$นช.วงเริ่มตDน จึงยังไม.ส.งผลต.อการพัฒนามากนัก การ

บริการสื่อ วัสดุ อุปกรณZ ครุภัณฑZและเทคโนโลยียังไม.เป$นระบบที่ชัดเจน ทำใหDเกิดความสับสนและ

พัฒนาไดDล.าชDา 

 4) ด:านบุคลากร เป$นป&จจัยที ่เป$นจุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนมีบุคลากรที ่มีความรูD 

ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน มีประสบการณZทางดDานการสอน และพัฒนาตนเองอย.างสม่ำเสมอ 

ทำใหDการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ไดDรับการยกย.องเป$นครูแกนนำ ประกอบกับโรงเรียนมี

บุคลากรที่มีความพรDอมและเสียสละเวลาในการปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ มีความตั้งใจในการ

สอน ผูDบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เก.งประสานงาน พัฒนาอาคารสถานท่ีและสัมพันธZชุมชน ส.งผลใหD

ครูมีความรักและสามัคคีกัน แต.มีจุดอ.อนท่ีโรงเรียนจะตDองพัฒนาบางประการ คือ ครูผูDปฏิบัติการสอน

มีภาระงานอ่ืนท่ีตDองรับผิดชอบมากกว.างานสอน จึงกระทบต.อผูDเรียนบDางเป$นบางคร้ัง 

 5)  ด:านงบประมาณ เป$นป&จจัยที่เป$นจุดอ.อนของโรงเรียน คือ โรงเรียนไม.มีความพรDอม

ทางดDานงบประมาณ อีกทั้งชุมชนมีพลังในการสนับสนุนนDอย ส.งผลกระทบต.อการพัฒนาและการจัด

การศึกษา โดยเฉพาะดDานการพัฒนาเทคโนโลยี แต.มีส.วนท่ีเป$นจุดแข็งอยู.บDาง คือ โรงเรียนมีการจัดทำ

แผนการใชDจ.ายงบประมาณ และมีระบบการบริหารงบประมาณท่ีเป$นระบบ สามารถตรวจสอบไดD 

 6)  ด:านทรัพยากรและวัสดุอุปกรณU เป$นป&จจัยที่เป$นจุดอ.อนของโรงเรียน คือ โรงเรียนมีส่ือ

การเรียนการสอนทางดDานเทคโนโลยี หรือสื่อ ICT ไม.เพียงพอต.อความตDองการของผูDเรียน และยังไม.

สามารถพัฒนาใหDทันสมัยไดDเท.าที่ควร หDองสมุดมีหนังสือนDอยและไม.เป$นหมวดหมู. กระทบต.อการ

จัดการเรียนการสอน หDองปฏิบัติการทางภาษาชำรุด ไม.พรDอมต.อการจัดการเรียนการสอน การเบิก
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วัสดุ-อุปกรณZไม.ไดDรับความสะดวก งานสวัสดิการ และการสุขาภิบาลไม.เรียบรDอย แต.โรงเรียนมีจุดแข็ง

ที่เอื้อต.อการจัดการเรียนการสอน คือ มีอาคารสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอและ

เหมาะสม 

ผลการวิเคราะหUสถานภาพภายในโรงเรียน 

 ผลจากการวิเคราะหZสภาพแวดลDอมภายในตามป&จจัยท้ัง 6 ดDาน โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 

มีป&จจัยที่เป$นจุดแข็งมากกว.าจุดอ.อน คือ โรงเรียนมีป&จจัยดDานโครงสรDางและนโยบายที่ชัดเจน ดDาน

บริการ คุณลักษณะผูDเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวปฏิรูปการศึกษา มี

การบริหารและการจัดการที่พรDอมและเขDมแข็ง แต.มีป&จจัยดDานการเงินและดDานวัสดุ-อุปกรณZไม.

เพียงพอ 

ผลการวิเคราะหUสถานภาพรวมของโรงเรียน 

 ผลจากการวิเคราะหZสภาพแวดลDอมภายนอกและภายในโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม พบว.า 

โรงเรียนมีสภาพแวดลDอมภายในที่เขDมแข็ง แต.ป&จจัยภายนอกไม.สามารถเอื้อต.อการพัฒนาโรงเรียนไดD 

จากการประเมินสถานภาพของโรงเรียนในลักษณะเอื้อแต.ไม.แข็ง คือ สภาพแวดลDอมภายนอกเป$น

อุปสรรค ไม.สามารถเอื้อต.อการพัฒนาโรงเรียนใหDมีคุณภาพดีไดD กล.าวคือ โรงเรียนไม.ไดDรับความสนใจ

ในการดำเนินงานจากชุมชน ดังนั้น โรงเรียนจึงตDองพัฒนางานและหรือกิจกรรมภายในโรงเรียนไป

เรื่อยๆ และเร.งรัดพัฒนาระบบการประชาสัมพันธZของโรงเรียนใหDกระจายไปสู.ชุมชน รณรงคZใหDมี

กิจกรรมหรือโครงการสัมพันธZชุมชน ขยายความรูDออกสู.ชุมชนใหDมากยิ่งขึ้นไป เป$นการตั้งรับเพื่อรอ

โอกาสและจังหวะจากป&จจัยภายนอกมาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนใหDมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากข้ึนต.อไป 

5.  ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมไดDรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสอง  ผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 4 ดDาน คือ มาตรฐานดDานผูDเรียน มาตรฐาน

ดDานครู มาตรฐานดDานผูDบริหาร และมาตรฐานดDานการพัฒนาชุมชนแห.งการเรียนรูD ซึ่งสรุปผลการ

ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป$นตารางดังต.อไปน้ี 
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1) ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบสาม  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

คYาเปZาหมาย 

ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู:เรียน ระดับดี ระดับดี 

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู:เรียน  ดี 

๑. มีความสามารถในการอ.าน การเขียน การส่ือสารและ 

การคิดคำนวณ 

 ดี 

 

๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะหZคิดอย.างมี 

วิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแกDป&ญหา 

ดี 
 

๓. มีความสามารถในการสรDางนวัตกรรม ดี 

๔. ม ีความสามารถในการใช D เทคโนโลย ีสารสนเทศและ              

การส่ือสาร 

ดี 

 

๕. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 

๖. มีความรูD ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต.องานอาชีพ ดีเลิศ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคUของผู:เรียน ดี 

๑. การมีคุณลักษณะและค.านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดี 

๒ .ความภูมิใจในทDองถ่ินและความเป$นไทย ดีเลิศ 

๓. การยอมรับท่ีจะอยู.ร.วมกันบนความแตกต.างและหลากหลาย ดีเลิศ 

๔. สุขภาวะทางร.างกายและจิตสังคม 

 

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการระดับดี ระดับดี ดีเลิศ 

๑. มีเปjาหมาย วิสัยทัศนZและพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ดีเลิศ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

๓. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนDนคุณภาพผูDเรียนรอบดDานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ.มเปjาหมาย 

ดีเลิศ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรใหDมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๕. จัดสภาพแวดลDอม ทางกายภาพ และสังคมท่ีเอ้ือต.อการ

จัดการเรียนรูDอย.างมีคุณภาพ 

ดี 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และการจัดการเรียนรูD 

ดี 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

คYาเปZาหมาย 

ของสถานศึกษา 

ผลการประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน:นผู:เรียน

เปcนสำคัญ 
ระดับดี 

ดี 

๑. จัดการเรียนรูDผ.านการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกตZใชDในชีวิตประจำวันไดD 

 ดี 

๒. ใชDส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล.งเรียนรูDท่ีเอ้ือต.อการ

เรียนรูD 

ดีเลิศ 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 

๔. ตรวจสอบและประเมินผูDเรียนอย.างเป$นระบบและนำผลมา

พัฒนาผูDเรียน 

ดี 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูDและใหDขDอมูลสะทDอนกลับเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงการจัดการเรียนรูD 

ดี 
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2) ผลการประเมินคุณภาพายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ระดับ ดี   โดยมีค.าเฉล่ีย  82.66 

  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       R  รับรอง        ¨  ไม.รับรอง 

 จุดเดYน จุดท่ีควรพัฒนา และข:อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

  จุดเดYน 

  1) ผูDเรียนมีทักษะและความสามารถดDานดนตรี ศิลปะ และกีฬา มีจิตสำนึกที่ดีและ

การอนุรักษZและพัฒนาสิ่งแวดลDอม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร.าเริง แจ.มใส เชื่อฟ&งครู พ.อแม. 

ผูDปกครอง 

  2) ครูมีความรูD ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูDที่เนDนผูDเรียนเป$นสำคัญ 

ดDวยกิจกรรมที่หลากหลาย กระตือรือรDน ดูแลเอาใจใส.ช.วยเหลือผูDเรียน และส.งเสริมการพัฒนาตนเอง

ของผูDเรียนเต็มตามศักยภาพ มีภาวะผูDนำการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเองอย.างต.อเน่ือง 

  3) ผูDบริหารมีภาวะผูDนำ กDาวทันการเปลี่ยนแปลง มีความรูD ความสามารถในการ

บริหารจัดการเชิงระบบไดDอย.างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผูDนำดDานทักษะ มนุษยสัมพันธZที่ดี สามารถ

ประสานงานทุกภาคส.วน ร.วมส.งเสริมกิจกรรมโดดเด.นของผูDเรียนดDานทักษะดนตรี และกระบวนการ

คิด ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษZทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม เป$นที่ยอมรับของสาธารณชน

ท่ัวไป 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

  ผูDเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกว.าระดับดี ในทุกกลุ.มสาระการเรียนรูD 

  ข:อเสนอแนะ 

ด:านผลการจัดการศึกษา 

1.1  ผูDเรียนควรไดDรับการพัฒนาใหDมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ.มสาระการ

เรียนรูD โดยครูผูDสอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูDใหDเหมาะสมและสอดคลDองกับธรรมชาติของวิชา 

ดูแลช.วยเหลือผูDเรียนใหDเกิดการเรียนรูD รวมทั้งการใชDสื่อการเรียนรูDที่ส.งเสริมการเรียนรูDของผูDเรียนอย.าง

ต.อเน่ือง 

1.2  สถานศึกษาควรประเมินและวิเคราะหZแบบขDอสอบ O-Net ผลการสอบ  O-Net เป$น

รายกลุ.มสาระการเรียนรูD และนำผลไปใชDเป$นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูD และการสอนซ.อมเสริมใหD

สอดคลDองกับตัวชี้วัดความสำเร็จที่ผูDเรียนมีผลการสอบ O-Net  ต่ำ ทั้งนี้ ควรดำเนินการใหDเกิดประสิทธิผล

ภายในปzการศึกษา 2563 

ด:านการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรเพิ่มคุณภาพของงานทุกฝ|ายงาน ดDวยการบริหารจัดการแบบมีส.วนร.วม และการ

ทำงานเป$นทีมอย.างเขDมแข็ง 

ด:านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน:นผู:เรียนเปcนสำคัญ 
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สถานศึกษาควรส.งเสริมดDานวิชาการสู.ความเป$นเลิศ โดยการใชDกลยุทธZใหDครูนำผลการวิเคราะหZ

ผูDเรียน กระบวนการวิจัย  ใชDออกแบบการสอน  เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาผูDเรียนใหDกDาวไกลสู.

สากลอย.างเต็มศักยภาพ 

 

ด:านการประกันคุณภาพภายใน  

สถานศึกษาควรนำขDอเสนอแนะของหน.วยงานตDนสังกัดมาดำเนินการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ใหDมีขDอมูลที่สะทDอนผลจากการพัฒนาคุณภาพ เปรียบเทียบกับเปjาหมายอย.างต.อเนื่อง เพ่ือ

พัฒนาสถานศึกษา สู.ความเป$นเลิศ 

 ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมคDนพบสิ่งที่จะตDองพัฒนาต.อไป คือ พัฒนาครู ใหDครูมีความรูD

เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษา และเทคนิค

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต.างๆ และการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ

สอน การนำผลการวิเคราะหZผู DเรียนมาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหDหลากหลายตาม

ลักษณะของกลุ.มสาระการเรียนรูD เพื่อพัฒนาผูDเรียนไดDอย.างต.อเนื่อง และนำวิธีการแกDป&ญหานักเรียนมี

ผลการเรียนต่ำ 

 การนำผลการประเมินภายนอกรอบสามไปใช: 

 จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ผูDเรียนมีความรูDและทักษะที่จำเป$นตามหลักสูตร มี

คุณภาพอยู.ในระดับพอใชDทางโรงเรียนไดDจัดประชุมและทำโครงการและกิจกรรมที่ไดDปฏิบัติอยู.แลDว

อย.างต.อเนื่อง จัดหาสื่ออุปกรณZการเรียนใหDมีอย.างเพียงพอกับผูDเรียน สนับสนุนช.วยเหลือผูDเรียนที่มี

ฐานะค.อนขDางยากจน โดยจัดหาทุนการศึกษาใหDผูDเรียนไดDศึกษาเล.าเรียนจนจบหลักสูตร และควร

จัดหาผูDที่มีความเชี่ยวชาญในแต.ละสาขาวิชามาเป$นติวเตอรZใหDกับผูDเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปzที่ 3 

และ 6 เพื่อเตรียมสอบ NT และ O-NET และเตรียมการคัดเลือกเขDาศึกษาต.อในระดับสูงขึ้น และการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหDผูDเรียนไดDไปเรียนรูDจากแหล.งเรียนรูDภายนอกสถานศึกษา การฟ&งข.าว

จากวิทยุ โทรทัศนZ การอ.านข.าวในหนังสือรายวันหรือวารสารต.างๆ การฟ&งข.าวชาวบDาน  ความคิด

ความเชื่อของคนในชุมชน หรือจากการฟ&งการสอนของครู เป$นตDน ครูควรใหDผูDเรียนไดDนำมาวิเคราะหZ   

สังเคราะหZ รูDจักการวิพากษZ วิจารณZ การประเมินความน.าเชื่อถือของขDอมูลไดDอย.างถูกตDอง จะพัฒนา

สถานศึกษาใหDเป$นศูนยZการเรียนรูDของสถานศึกษาในเครือข.ายของชุมชน และผูDสนใจทั่วไป ใหDทุกฝ|าย

เขDามาศึกษาเรียนรูD เผยแพร.ใหDกวDางขวางออกไปใหDชุมชนเขDามาใชDคอมพิวเตอรZเพื่อการเรียนรูD จะนำ

สื่อภูมิป&ญญาทDองเขDามาใหDนักเรียนไดDศึกษาหาความรูD ส.วนมากมาตรฐานที่ดีและดีมากจะพัฒนาใหDดี

ข้ึนรักษาความเป$นมาตรฐาน 
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6.  สภาพป3จจุบัน และป3ญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 สภาพป3ญหา 

 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ไดDมุ.งพัฒนาระบบคุณภาพ เนDนการจัดการศึกษาแบบมีส.วน

ร.วม ประสานความร.วมมือกับผูDนำองคZกรและภูมิป&ญญาทDองถิ่นในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรูD

ใหDสอดคลDองกับป&ญหาและความตDองการของทDองถิ ่น มีการสนับสนุนการจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดลDอมภายในสถานศึกษาใหDเป$นแหล.งเรียนรูDที่หลากหลายเอื้อต.อชุมชนในการแสวงหาความรูD

และการใหDบริการ ทั้งนี้โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมไดDตั้งอยู.บนพื้นที่ห.างไกลจากแหล.งชุมชนเมือง 

ทำใหDแหล.งทรัพยากรทางการศึกษา เทคโนโลยีต.างๆ ค.อนขDางนDอย แหล.งสถานประกอบการขนาด

ใหญ.อยู.ห.างไกลจากโรงเรียน ตลอดจนการคมนาคมไม.สะดวกต.อการติดต.อราชการและการใหDขDอมูล

ข.าวสาร และผูDเรียนขาดประสบการณZในการเรียนรูDแหล.งชุมชนที่มีความเจริญ และสภาพครอบครัว

ของผูDเรียนส.วนใหญ.มีฐานะทางเศรษฐกิจค.อนขDางต่ำ ส.งผลใหDการศึกษาคDนควDาเพิ่มเติมของผูDเรียนท่ี

นอกเหนือจากโรงเรียนไม.ดีเท.าท่ีควร 

 ด:านป3จจัย 

ครูและบุคลากรบางกลุ.มสาระการเรียนรูDมีจำนวนไม.เพียงพอและปฏิบัติงานไม.เต็มตาม

ศักยภาพ/สมรรถนะ  ของแต.ละบุคคลไดDรับการสนับสนุนดDานงบประมาณจากภาครัฐและการมีส.วน

ร.วมของผูDปกครอง/ชุมขนในการจัดการศึกษาอย.างจำกัด ทำใหDขาดการพัฒนาทางดDานอาคารสถานท่ี

ที่เอื้อต.อการเรียนรูDรวมไปถึงสื่อและอุปกรณZสำหรับการจัดการเรียนการสอนยังมีไม.เพียงพอ ครูและ

ผูDบริหารมีการโยกยDายเปล่ียนแปลงบ.อย ทำใหDขาดความต.อเน่ืองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

ด:านกระบวนการ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมยังไม.สมบูรณZ กิจกรรมบางส.วนยังขาดความต.อเนื่อง

ในการนิเทศติดตามการประเมินผลและการสรุปรายงานท่ีเป$นป&จจุบัน บุคลากรบางส.วนไม.ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงจึงตDองพัฒนาวิสัยทัศนZและกระบวนการในการปฏิบัติงาน 

ด:านผลผลิต 

ผูDเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู.ในระดับพอใชD และมีความสามารถในการคิดวิเคราะหZอยู.

ในระดับที่ยังไม.พึงพอใจ มาตรฐานของผูDเรียนในดDานการคDนควDากระตือรือรDนแสวงหาความรูDและ

รับผิดชอบต.อสังคมส.วนรวมยังตDองมีการพัฒนา อีกทั้งจำนวนของนักเรียนมีแนวโนDมลดลง เนื่องจาก

ผูDปกครองบางส.วนมีค.านิยมในการส.งบุตรหลานเขDาเรียนในโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาควบคู.กับการ

สอนวิชาสามัญ (โรงเรียนปอเนาะ) จึงตDองเร.งหามาตรการเชิงรุกในการปรับแนวคิดดังกล.าว เพื่อเพ่ิม

จำนวนนักเรียนใหDสูงข้ึน 
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ส#วนที่ 2 

นโยบายที่เกี่ยวข1อง 
 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

 การศึกษาจะนำไปสู.ความเขDมแข็งของประชาชน ประชาชนท่ีเขDมแข็งและมีความรูD คือ ทุนท่ีมี

พลังในการต.อสูDกับความยากจน ตDองมุ.งกระจายประโยชนZอย.างเท.าเทียมและตDองมองประชาชนท่ี

ลำบากเพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน การศึกษาคือกุญแจสำคัญ เป$นจุดเริ่มตDนที่จะทำใหD

ความยากจนกลายเป$นอดีต ในการพัฒนาการศึกษาเนDนปรัชญา “ความเท.าเทียม และการนำ

เทคโนโลยี” มาใชDในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหDมีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคนทุกพ้ืนท่ี ดังน้ี 

 2.1 จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเยาวชนทุกคน คำว.า เยาวชน คือ เด็กตั้งแต.อนุบาล 

จนถึงมัธยมศึกษาปzที่ 6 เยาวชนตDองไดDรับโอกาสทางการศึกษาเท.าเทียมกันทุกแห.ง ไม.ว.าในเมืองหรือ

ชนบท ไม.ว.าจะเป$นโดยรัฐหรือเอกชน การประกอบอาชีพเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปzที ่ 6 ตDองเป$น

แรงงานท่ีมีคุณภาพ รัฐบาลประกันรายไดD 300 บาทต.อคนต.อวัน 

 2.2 ป&ÇนนักศึกษาไทยใหDเป$นมืออาชีพ คำว.า นักศึกษา คือ อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือสูงกว.า

มัธยมศึกษาปzที่ 6 ขึ้นไป นักศึกษาจบแลDวตDองเป$นมืออาชีพ พรDอมกับรัฐบาลประกันรายไดD ปริญญา

ตรี 15,000 บาทต.อเดือน โดยกำหนดเปjาหมายในการแข.งขันในตลาดโลกไดD และอยู.ร.วมกันเป$นสังคม

ท่ีวางอยู.บนฐานความรูD 

 การขยายโอกาสทางการศึกษา 4 ด:าน 

          (1.) โอกาสในการเข:าถึงทรัพยากร ส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือสามารถไดDรับการศึกษาอย.าง

เท.าเทียม เนื่องจากความเป$นเลิศมักอยู.ในเมือง แต.นักเรียนส.วนใหญ.อยู.ในชนบทและมีฐานะยากจน 

รัฐบาลจึงมีโครงการ เช.น 

• โครงการ One Tablet per Child ให Dเด ็กไทยฉลาดตDองม ี Tablet PC ถ ือไป

โรงเรียนจะดำเนินการแจก Tablet PCใหDเด็กชั้นประถมศึกษาปzที่ 1 ไปโรงเรียน ใหDมีสัญญาณวาย

ฟาย (Wi – Fi) ฟรีในท่ีสาธารณะ 

• สรDางหDองการเรียนรูD ในพื้นที่ต.างๆโดยมีครูมาเปëดสอนพิเศษ (โดยใหDรัฐจ.ายค.าจDาง

ใหD) แก.นักเรียนประถมศึกษา โดยติดตั้งซอฟแวรZการศึกษาและ e – Book ซึ่งจะมาแทนหนังสือเรียน

ตามปกติ ทำใหDเกิด e – learning เพ่ือสรDาง Knowledge – based Society 

• โครงการ e – Education พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาที่จะพลิกโฉมโรงเรียนใหDเป$น

ศูนยZการเรียนรูDตลอดชีวิต และส.งเสริมการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงโดยใชDระบบการศึกษาที่ตรงกับ

ความตDองการอย.างแทDจริง 
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• โครงการโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในฝ&นสู.อุดมศึกษาชั้นยอด ใหDมี

คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) ที่สามารถจัดจDางจDางคุณครูใหญ.และครูที่มีความสามารถ

เป$นเลิศ สามารถอำนวยความสะดวกแก.นักเรียน เช.น หอพัก รถโรงเรียน จักรยาน ฯลฯ 

• โครงการพลังครู พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แกDไขป&ญหาหนี้สิน

ครู โดยลดรายจ.าย เพิ่มรายไดD ขยายโอกาสดDวยการอบรมคุณธรรมทำบัญชีครัวเรือน ปรับโครงสรDาง

หน้ี นำหน้ีนอกระบบมาเป$นหน้ีในระบบ และเพ่ิมรายไดDพิเศษใหDเพียงพอ และขยายโอกาสใหม.ๆ 

• โครงการศูนยZการศึกษานานาชาติ 

• หน่ึงโรงเรียน หน่ึงพยาบาล เพ่ือดูแลเด็กๆและสามารถสอนหนังสือไดDดDวย 

• โรงเรียนตัวอย.างในทุกอำเภอ พัฒนาศักยภาพของโรงเรียนใหDเป$นเลิศ โดยใชDการ

ติดต.อส่ือสารดDวยวิทยาการท่ีทันสมัย 

          (2.) โอกาสในการเข:าถึงแหลYงทุน นักเรียนสามารถเขDาเรียนไดDโดยที่ผูDปกครองและนักเรียน

ไม.ตDองมีความกังวลในเร่ืองทุนการศึกษา รัฐบาลจึงมีโครงการ เช.น 

• Smart Card เพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

• โครงการเรียนก.อนผ.อนทีหลัง ส.งคืนเม่ือมีรายไดD (Income Contingency Loan  

Program) 

• ทุนการศึกษาสานฝ&นนักเรียนไทยไปเรียนต.างประเทศ (โครงการหน่ึงทุน หน่ึง 

อำเภอ) 

• กองทุนตั้งตัวไดD ประชาชนชาวไทยตDองตั้งตัวไดDอย.างมีศักดิ์ศรี คนอยากตั้งตัวมักไม.รูD

ว.าจะตั้งตัวอย.างไร แต.คนที่จะตั้งตัวมักไม.มีทรัพยZสินติดตัว การที่จะทำใหDตั้งตัวไดDก็คือ ตั้งกองทุนใน

มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ตั้งกรรมการมาควบคุม ประกอบดDวย อาจารยZ ศิษยZเก.าที่ประสบ

ความสำเร็จในชีวิต ตัวแทนภาครัฐ และเอกชน เราใชDแนวคิดนี้ เพราะที่มหาวิทยาลัยประกอบดDวย

นักเรียนที่กำลังจะจบองคZความรูDอยู.ในมหาวิทยาลัยทั้งหมด การเป$นนักธุรกิจที่มีฐานความรูDไดDเปรียบ

กว.า จึงสรDางผูDประกอบการไดDมากกว.า 

          (3.) โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝhกฝนทักษะ นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตไดDในโลกท่ีเป$น

จริง การเรียนรูDบนการทำกิจกรรม (Activity – Based Learning) 

• ส.งเสริมอาชีวศึกษา ใหDมีความสำคัญมากข้ึน มีความรูDทางปฏิบัติอย.างแทDจริง เป$น 

มืออาชีพ 

• ศูนยZซ.อมสรDางเพื่อชุมชน (Fix – It Center) ตั้งเปjาหมายใหDมีเพียงพอ เพื่อใหDบริการ

ทุกชุมชน เป$นโครงการที่ใชDประโยชนZจากทักษะของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อใหDบริการซ.อมราคา

ประหยัดแก.ประชาชนในชุมชน 
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• โครงการ 1 ดนตรี 1 กีฬา 2 ภาษา สนับสนุนใหDเยาวชนไดDมีความสามารถที่จะเขDา

ร.วมแข.งขันเพ่ือความเป$นเลิศทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ตDองอยู.ใน

บรรยากาศของภาษาใหDมากท่ีสุด วิชาคณิตศาสตรZ วิทยาศาสตรZจะตDองสรDางพ้ืนฐานใหDแข็งแกร.ง 

• ปรับปรุงหลักสูตร เลิกการท.องจำ ใชDการเรียนรูDเนื้อหาวิชาที่เด็กสามารถเรียนรูDไดD

เหมือนกัน เช.น ผ.าน Video Link รวมถึงมีการวัดผลท่ีมีมาตรฐานทันสมัย 

• คนไทยที่มีอายุ 25 ปzข้ึนไปสามารถเทียบประสบการณZจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปzที่ 6 

ไดD สามารถเรียนในเวลาและนอกเวลา เพ่ือใหDทันโลกและทันลูกหลาน 

• สถาบันการศึกษาราชภัฏและอาชีวศึกษาคDนควDาตัวเอง ใหDรูDว.าเก.งดDานไหน ส.งเสริม

อาชีวศึกษาใหDมีความสำคัญมากขึ้น มีความรูDทางปฏิบัติอย.างแทDจริง เป$นมืออาชีพ จากนั้นเปëดใหD

ประชาชนไปพัฒนาเพิ่มเติมทักษะดDานต.างๆตามที่ตDองการ ตามความถนัด เรียนก.อนผ.อนทีหลัง 

ทำงานแลDวค.อยผ.อนใชD 

• จัดศูนยZฝ§กอบรม จะจัดศูนยZฝ§กอบรมในอาชีวศึกษา ใหDประชาชนเขDาไปเรียนรูDเรื่องท่ี

สนใจ พัฒนาทักษะใหDคนไทยเป$นผูDชำนาญในสาขาต.างๆ ใชDระบบเรียนก.อนผ.อนทีหลัง 

          (4.) โอกาสในการเรียนรู :ตลอดชีวิต ส.งเสริมการศึกษานอกระบบ (โดยใชDหDองสมุด 

พิพิธภัณฑZ แกลเลอร่ี ศูนยZวัฒนธรรมต.างๆ) 

• โครงการ Internet ตำบล และ Internet หมู.บDาน (ศูนยZการเรียนรูDชุมชน) เพื่อเปëด

โอกาสใหDประชาชนคDนหาความถนัดของตนเอง เรียนไดDทุกที่ ทุกเวลา เพื่อการต.อยอดในสิ่งที่ตDองการ

ทำ และสำหรับผูDท่ีตDองการเปล่ียนวิชาชีพ 

• สถานที่รวมกลุ.มอย.างสรDางสรรคZแก.เด็กวัยเรียน โดยมีคอมพิวเตอรZใหDใชD มีวายฟาย 

(Wi – Fi) ใหDมีครูท่ีจะสอนการบDาน 
 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปiงบประมาณ 2562) 

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปzงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

1) เร.งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหDมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหDมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณZ ทันโลก ใหDสำเร็จอย.าง

เป$นรูปธรรม  

2)  เร.งพัฒนาความแข็งแกร.งทางการศึกษา ใหDผูDเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ 

และดDอยโอกาส มีความรูD และทักษะแห.งโลกยุคใหม.ควบคู.กันไป โดยเฉพาะทักษะ การอ.าน เขียน 

และการคิด เพ่ือใหDมีความพรDอมเขDาสู.การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทำงาน  

3)  เร.งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคลDองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน

สัมพันธZกับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดDวย มาตรฐานและการประเมิน 

หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลDอม การเรียนรูD  
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4)  ยกระดับความแข็งแกร.งมาตรฐานวิชาชีพครูและผูDบริหารสถานศึกษา ใหDครู เป$นผูDที่มี

ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูDของผูDเรียน ผูDบริหาร สถานศึกษามี

ความสามารถในการบริหารจัดการ และเป$นผูDนำทางวิชาการ ครูและผูDบริหาร สถานศึกษาประพฤติ

ตนเป$นแบบอย.างที่ดีแก.ผูDเรียน สรDางความมั่นใจและไวDวางใจ ส.งเสริม ใหDรับผิดชอบต.อผลที่เกิดกับ

นักเรียน ท่ีสอดคลDองกับวิชาชีพ  

5)  เร.งสรDางระบบใหDสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป$นองคZกรคุณภาพที่แข็งแกร.ง และมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือการใหDบริการท่ีดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ 

และมาตรฐานไดDเป$นอย.างดี  

6) เร.งรัดปรับปรุงโรงเรียนใหDเป$นองคZกรที่มีความเขDมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศนZใน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป$นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการ

เรียนการสอนไดDอย.างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

7) สรDางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีขDอมูล สารสนเทศ 

และข.าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย.างพรDอมบริบูรณZ และมีนโยบาย การติดตาม

ประเมินผลอย.างเป$นรูปธรรม  

8)  สรDางวัฒนธรรมใหม.ในการทำงาน ใหDมีประสิทธิภาพ เพื่อการใหDบริการที่ดี ทั้งส.วนกลาง

และส.วนภูมิภาค เร.งรัดการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส.งเสริม การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีทุกภาค

ส.วนเขDามามีส.วนร.วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ใหDเป$นแบบร.วมคิดร.วมทำ การมีส.วนร.วม และการ

ประสานงาน สามารถใชDเครือข.ายการพัฒนาการศึกษา ระหว.างโรงเรียนกับโรงเรียน องคZกรปกครอง

ส.วนทDองถ่ิน องคZกรวิชาชีพ กลุ.มบุคคล องคZกร เอกชน องคZกรชุมชน และองคZกรสังคมอ่ืน  

9) เร.งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ.งเนDนความถูกตDอง เหมาะสม เป$นธรรม ปราศจาก

คอรZรัปชั่น ใหDเป$นป&จจัยหนุนในการเสริมสรDางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและ กำลังใจ สรDาง

ภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหนDาท่ี  

10) มุ.งสรDางพลเมืองดี ที่ตื ่นตัว และอยู.ร.วมกับผูDอื ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมไดD และ ทำใหD

การศึกษานำการแกDป&ญหาสำคัญของสังคม รวมท้ังป&ญหาการคอรZรัปช่ัน  

11) ทุ.มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลDาหลัง และ โรงเรียนขนาดเล็ก

ท่ีไม.ไดDคุณภาพ เพ่ือไม.ใหDผูDเรียนตDองเสียโอกาสไดDรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

ดังนั้น เพื่อใหDการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลDอง กับการ

เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดDกำหนดวิสัยทัศนZ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตรZ 

เปjาประสงคZ กลยุทธZ ผลผลิต และจุดเนDน ดังน้ี  
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วิสัยทัศนU  

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ

ความเป$นไทย  

พันธกิจ  

1) ส.งเสริมและสนับสนุนใหDประชากรวัยเรียนทุกคน ไดDรับการศึกษาอย.างทั่วถึง และมี

คุณภาพ  

2) ส.งเสริมใหDผูDเรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงคZตามหลักสูตร และ

ค.านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เนDนการมีส.วนร.วม เพื่อเสริมสรDางความรับผิดชอบ ต.อ

คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เปZาประสงคU  

เพ่ือใหDการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล บน

พ้ืนฐานของความเป$นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงกำหนดเปjาประสงคZ ดังน้ี 

1)  นักเรียนระดับระดับก.อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกคน มี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  

2) ประชากรวัยเรียนทุกคนไดDรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย.างทั่วถึง มีคุณภาพ และ

เป$นธรรม  

3) ครู ผูDบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะท่ีเหมาะสม และ ทำงาน

มุ.งเนDนผลสัมฤทธ์ิ  

4)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี

ประสิทธิภาพ และเป$นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู.คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  

5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนDนการทำงานแบบบูรณาการ การบริหาร

แบบมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู.

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  

6) พื้นที่พิเศษ ไดDรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด การศึกษาท่ี

เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี  

โดยมียุทธศาสตรZในการดำเนินงาน 4 ยุทธศาสตรZ ไดDแก.  

ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูDเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 2 เพ่ิมโอกาสการเขDาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหDท่ัวถึงครอบคลุม

ผูDเรียน ใหDไดDรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประเด็นยุทธศาสตรZท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตรUสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สูYการพัฒนาทรัพยากรมนุษยUรองรับ

ประชาคมอาเซียน 

1. พัฒนาองคUความรู :/ทักษะ/คุณลักษณะที ่สำคัญ (วิทยาศาสตรU/คณิตศาสตรU/

สังคมศาสตรU) 

     1.1 ยกระดับคุณภาพการเรียนตามหลักสูตรฯ 8 กลุ.มวิชา โดยเนDนวิทยZ/คณิต/สังคมศึกษา 

     1.2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรร.วมอาเซียน โดยบูรณาการกับหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

     1.3 กำหนดมาตรฐานคุณภาพผู Dเร ียนที ่สอดคลDองกับอาเซียนและศตวรรษที ่ 21 

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน 

     1.4 เพ่ิมความเขDมแข็ง/จัดต้ังศูนยZอาเซียนศึกษาในโรงเรียน 

 2. พัฒนาศักยภาพด:านภาษา (ไทย/อังกฤษ/อาเซียน และภาษาตYางประเทศคูYค:า) 

     ภาษาไทย 

  1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ และแกDป&ญหาการอ.านออกเขียนไดD 

  2. พัฒนายกระดับคุณภาพครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขDอง 

  3. ส.งเสริมการมีส.วนร.วมขององคZกรภาครัฐและเอกชน 

     ภาษาอังกฤษ 

  1. ฝ§กทักษะการส่ือสารของนักเรียน/นักศึกษา/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 

  2. พัฒนาศักยภาพครู/จัดหาเจDาของภาษา 

  3. พัฒนาการเรียนการสอนในและนอกระบบโรงเรียน/พัฒนาสภาพแวดลDอมการเรียนรูD 

  4. ส.งเสริมการเรียนวิชาต.างๆดDวยภาษาอังกฤษ 

  5. สรDางเครือข.ายท้ังในและต.างประเทศ 

  6. กำหนดใหDภาษาอังกฤษใชDในการสำเร็จการศึกษา/เขDาสู.อาชีพ/เล่ือนระดับ 

     ภาษาตYางประเทศอ่ืนๆ 

  1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ญ่ีปุ|น เกาหลี และภาษาอาเซียน 

  2. พัฒนา/สรDางคนไทย/จัดหาเจDาของภาษา 

  3. พัฒนาและส.งเสริมผูDเรียน 

3. พัฒนาบุคลากรทุกฝmาย ผู:บริหาร (สพป./สพม./โรงเรียน) ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

     3.1 พัฒนาบุคลากรใหDมีทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 

     3.2 พัฒนาบุคลากรใหDรอบรูD และติดตามความเคล่ือนไหวของอาเซียนและสังคมโลก 

     3.3 ใชDคุณสมบัติ 1-2 ประกอบการพิจารณาใหDรางวัล/เล่ือนระดับ 

 4. เพ่ิมขีดความสามารถในการใช: ICT ในการเรียน – การสอน 

     4.1 พัฒนา hardware/software/people-ware 
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     4.2 ส.งเสริมการจัดการเรียนการสอน/เช่ือมโยงความรูDสากลดDวย ICT 

     4.3 ผลิตและส.งเสริมการใชDส่ือความรูDระบบ digital และ e-learning 

 5. พัฒนาโครงการความรYวมมือในอาเซียน (ระดับบริหาร/นักปฏิบัติ/นักเรียน) 

     5.1 สรDางเครือข.ายความร.วมมือกับสถาบันและหน.วยงานท้ังในและนอกอาเซียน 

     5.2 พัฒนาภาวะผูDนำสำหรับผูDบริหาร/ครู/นักเรียน ดDวยโครงการแลกเปลี่ยนระหว.าง

ประเทศ 

     5.3 ส.งเสริมกิจกรรมท่ีสรDางโอกาสใหDนักเรียน/ครูไดDแสดงศักยภาพในเวทีระหว.างประเทศ 

 6. พัฒนางานวิจัยเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

     6.1 ส.งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูD และการบริหารจัดการเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน (ระดับโรงเรียน/พ้ืนท่ี) 

     6.2 ประสานและจัดทำขDอมูลต.างๆเก่ียวกับทุนวิจัยท่ีเก่ียวกับอาเซียน 

 7. จัดต้ังศูนยUปฏิบัติการอาเซียน 

     7.1 จัดต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน (ระดับสพฐ. และพ้ืนท่ี) 

     7.2 พัฒนาวิทยากรแกนนำดDาน ASEAN /พัฒนาบุคลากรดDานต.างๆ 

     7.3 สรDางเครือข.ายการเรียนรูD 

     7.4 ประสานและจัดทำขDอมูลต.างๆ 

     7.5 ASEAN Watch กำกับ ติดตาม วิจัย และพัฒนา 
 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

กลยุทธU 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส.งเสริม

ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป$นเคร่ืองมือในการเรียนรูD 

2. ปลูกฝ&งคุณธรรม ความสำนึกในความเป$นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหDทั่วถึง ครอบคลุมผูDเรียนใหDไดDรับโอกาสการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหDสามารถจัดการเรียนการสอนไดD

อย.างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนDนการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วน 

6. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมิน นิเทศ การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสากล และนโยบาย 10 จุดเนDน 
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จุดเน:น 

      1. ส.งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

      2. ส.งเสริมระบบนิเทศภายในและการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมิน

ภายนอก 

      3. ส.งเสริมระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน เนDนการสรDางวินัยเชิงบวกและเพ่ิมทักษะชีวิต  

      4. ส .งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรม ความร ักชาต ิ  ศาสนาและพระมหากษ ัตร ิยZ  

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมทDองถ่ิน และการเรียนรูDตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5. เสริมสรDางนิสัยรักการอ.าน และเนDนทักษะกระบวนการคิดของผูDเรียน 

      6. ส.งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตรZ วิทยาศาสตรZ เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      7. ส.งเสริมการเรียนการสอน เพื่อเตรียมผูDเรียนเขDาสู.ประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลก 

      8. ส.งเสริมการอนุรักษZสิ่งแวดลDอม เพื่อเสริมสรDางบรรยากาศที่ร.มรื่น สวยงาม เอื้อต.อ

การจัดการเรียนรูDของสถานศึกษา 

      9. ส.งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามาตรฐาน

วิชาชีพ 

10. เนDนการมีส.วนร.วมจากทุกภาคส.วน เพื ่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษา 
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ส#วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

วิสัยทัศนA (Vision) 
 ภายในปz 2568  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม จัดการศึกษาแบบมีส.วนร.วม มุ.งพัฒนาคนใหDมี

ทักษะแห.งการเรียนรูD เป$นพลเมืองท่ีเขDมแข็ง มีคุณธรรม สรDางสรรคZนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสังคม 

มีทักษะอาชีพ ยึดหลักประชาธิปไตย รักษZความเป$นไทย ใส.ใจส่ิงแวดลDอม นDอมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม  มุ.งส.งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 

1) ส.งเสริมและพัฒนาผูDเรียนใหDมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  

สามารถดำรงชีวิตภายใตDหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ประสานความร.วมมือกับองคZกรและภูมิป&ญญาทDองถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการ

เรียนรูDใหDสอดคลDองกับสภาพป&ญหา ความจำเป$นและเสริมสรDางทักษะอาชพีตามความ

ตDองการของทDองถ่ิน 

3) ส.งเสริมใหDผูDเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเขDาใจศาสนาอ่ืน  

มุ.งสู.คุณลักษณะอันพึงประสงคZของผูDเรียน 

4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเนDนผูDเรียนเป$นสำคัญ มุ.งใหD

ผูDเรียนมีนิสัยรักการอ.าน ใฝ|เรียนรูD สามารถสรDางสรรคZนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและ

สังคม 

5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลDอมภายในโรงเรียนใหDเป$นแหล.งเรียนรูDท่ี

หลากหลาย  เอ้ือต.อชุมชนในการแสวงหาความรูDและการใหDบริการ 

6) ส.งเสริม  สนับสนุนใหDมีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส.งเสร ิมใหDม ีส .วนร.วมในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยZเป$นประมุขในทุกระดับ 
 

เปMาประสงคA (Goal) 
 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มุ.งพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู.เปjาหมายของโรงเรียน ดังน้ี 

 ด:านผู:เรียน 

1) มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป$นบุคคลแห.งการเรียนรูD คู.คุณธรรม กDาวทันเทคโนโลยีและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงคZ 

2) มีทักษะดDานการส่ือสารเพ่ือการดำรงชีวิตประจำวัน 

3) สามารถแสวงหาความรู Dจากแหล.งเรียนรู Dภายในและภายนอกเพื ่อทักษะดDานการ

ประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
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4) มีพัฒนาการทางดDานร.างกายและจิตใจเหมาะสมตามวัย 

 

 ด:านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) มีท ักษะในการปฏิบ ัต ิงานตามมาตรฐานวิชาช ีพ และพัฒนาตนเองเพื ่อเข Dาสู.

มาตรฐานสากล 

2) สรDางและใชDสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนรูDสู.ความเป$นมือ

อาชีพ 

3) มีความรู D ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจน

สามารถดำรงชีวิตภายใตDหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูDและใหDขDอมูลสะทDอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรูD 

 ด:านการบริหารจัดการ 

1) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามกรอบโครงสรDางการบริหารที่เป$นนิติบุคคล ยึด

หลักธรรมาภิบาล  และใชDเทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 

2) โรงเรียนมีสภาพแวดลDอมทางกายภาพท่ีดี ปลอดภัย และเอ้ือต.อการเรียนรูD 

3) บุคลากรทุกคนมีความรูDความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 

4) โรงเรียนมีภาคีเครือข.ายที่มีความเขDมแข็ง และภูมิป&ญญาทDองถิ่นมีส.วนร.วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

5) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ  โดยการเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู.สากล 

เป$นท่ียอมรับของสังคม 
 

กลยุทธA (Strategy) 
1) ส.งเสริมและพัฒนานักเรียนใหDมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานสากล 

2) ส.งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหDเป$นมืออาชีพ มีความสามารถในการ

ใชDส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส.วนร.วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาการบริการดDานต.างๆ สู.ชุมชนอย.างต.อเนื่องภายใตDหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

5) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
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แผนที่ยุทธศาสตรA โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายในปz 2568  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม มุ.งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหDเป$น

บุคคลแห.งการเรียนรูD ควบคู.ทักษะอาชีพ มีคุณธรรม นDอมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู.

ประชาธิปไตย ใฝ|รูDเทคโนโลยี ประสานภาคีเครือข.าย ดำรงไวDซ่ึงวัฒนธรรม รักษาส่ิงแวดลDอม 

พรDอมสู.อาเซียน 

พันธกิจ (Mission) 
1) ส(งเสริมและพัฒนาผู8เรียนให8มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล  สามารถ

ดำรงชีวิตภายใต8หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ประสานความร(วมมือกับองคTกรและภูมิปUญญาท8องถิ่น ในการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู8ให8

สอดคล8องกับสภาพปUญหา ความจำเปYน และความต8องการของท8องถิ่น 

3) ส(งเสริมให8ผู 8เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของตนและเข8าใจศาสนาอื ่น มุ (งสู(

คุณลักษณะอันพึงประสงคTของผู8เรียน 

4) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โดยเน8นผู8เรียนเปYนสำคัญ มุ(งให8ผู8เรียนมี

นิสัยรักการอ(าน ใฝ]เรียนรู8และใช8เทคโนโลย ี

5) สนับสนุนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล8อมภายในโรงเรียนให8เปYนแหล(งเรียนรู8ที่หลากหลาย  

เอื้อต(อชุมชนในการแสวงหาความรู8และการให8บริการ 

6) ส(งเสริม  สนับสนุนให8มีการจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม ส(งเสริมให8มีส(วนร(วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยTเปYน

ประมุขในทุกระดับ 

 
วัตถุประสงค: (Objective) 
 ภายใต8กรอบเวลา 3 ปb โรงเรียนจะสามารถพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และศักยภาพของผู8เรียนได8อย(างมีคุณภาพ สามารถใช8แหล(งเรียนรู8ทั้งภายในและภายนอก

อย(างสร8างสรรคT 

 

กลยุทธ: (Strategy) 
1) ส(งเสริมและพัฒนานักเรียนให8มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานสากล 

2) ส(งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให8เปYนมืออาชีพ มีความสามารถในการใช8สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยการมีส(วนร(วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาการบริการด8านต(างๆ สู(ชุมชนอย(างต(อเนื่องภายใต8หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5) พฒันารูปแบบการจัดการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู8 และทวิศึกษา 

1)  
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ส"วนที่ 4 
แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1.  กรอบกลยุทธ- 
 ประเด็นกลยุทธ-ท่ี 1. พัฒนาคุณภาพของผูAเรียน 

เปBาประสงค-เชิงกลยุทธ- ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ขAอมูล 
ปLฐาน 

คNาเปBาหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ- 
ปL 2565 ปL 2566 ปL 2567  

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ2
มาตรฐานการศึกษา 
 
 
 

• ค7าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทุกกลุ7มสาระการเรียนรูE  
แยกตามกลุNมสาระการเรียนรูA 
1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร2 
3. วิทยาศาสตร2 
4. สังคมศึกษาฯ 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
8. ภาษาต7างประเทศ 

67.00 
 
 

60.00 
40.45 
53.50 
67.00 
80.00 
76.39 
82.00 

 
42.26 

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 

• ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทุกกลุ7มสาระการเรียนรูE โดย
ส7งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนดEวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

• จัดพัฒนาแหล7งเรียนรูEโดยส7งเสริม
การใชEแหล7งเรียนรูEภายใน
โรงเรียน และเครือข7ายแหล7ง
เรียนรูEภายนอกโรงเรียนใหEเกิด
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นกลยุทธ-ท่ี 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปBาประสงค-เชิงกลยุทธ- ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ขAอมูลปL

ฐาน 
คNาเปBาหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

2565 2566 2567  
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ2
มาตรฐานวิชาชีพ หรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
กำหนด มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
มีขวัญกำลังใจ และมีความ
พึงพอใจต7ออาชีพ 

• รEอยละของครูผ7านเกณฑ2วิทย
ฐานะใหEสูงข้ึน 

• รEอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดEรับการ
พัฒนาความรูE ทักษะดEาน
อาชีพ 

• รEอยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความพึง
พอใจต7ออาชีพ 

 
 

92.00 
 

100.00 
 
 

100.00 

87.10 
 

100.00 
 
 

100.00 

89.00 
 

100.00 
 
 

100.00 

92.00 
 

100.00 
 
 

100.00 

ส7งเสร ิมศักยภาพในการประกอบ
อาชีพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยการสนับสนุนใหEมีการ
พัฒนาตนเอง เขEาร7วมกิจกรรมพัฒนา
ความรู E ความสามารถ ทักษะดEาน
อาชีพ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม ใชE
ระบบคุณธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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ประเด็นกลยุทธ-ท่ี 3. เพ่ิมศักยภาพการแขNงขันของนักเรียน 

เปBาประสงค-เชิงกลยุทธ- ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ขAอมูลปL

ฐาน 
คNาเปBาหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

2565 2566 2567  
นักเรียนมีศักยภาพในการ
แข7งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ หรือ
กิจกรรมท่ีส7งเสริมความเปfน
เลิศ เพ่ือพัฒนาสำหรับการ
เลือกประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต7อในระดับท่ีสูงข้ึน 

• รEอยละของนักเรียนท่ีไดEรับ
รางวัลจากการแข7งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

• รEอยละของนักเรียนท่ีประสบ
ความสำเร็จจากการเขEาร7วม
กิจกรรมท่ีส7งเสริมความเปfน
เลิศ 

• รEอยละของนักเรียนท่ีมีการ
ประกอบอาชีพ 

• รEอยละของนักเรียนท่ีมี
การศึกษาต7อในระดับท่ีสูงข้ึน 

40.00 
 
 

30.00 
 
 

35.00 
 

80.88 

30.00 
 
 

20.00 
 
 

22.00 
 

74.88 

35.00 
 
 

25.00 
 
 

27.00 
 

76.88 

40.00 
 
 

30.00 
 
 

35.00 
 

80.88 

• ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทุกกลุ7มสาระการเรียนรูE โดย
ส7งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนดEวยรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

• จัดพัฒนาแหล7งเรียนรูEโดย
ส7งเสริมการใชEแหล7งเรียนรูEภายใน
โรงเรียน และเครือข7ายแหล7ง
เรียนรูEภายนอกโรงเรียนใหEเกิด
ประสิทธิภาพ 
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ประเด็นกลยุทธ-ท่ี 4. สรAางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค- 

เปBาประสงค-เชิงกลยุทธ- ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ขAอมูลปL

ฐาน 
คNาเปBาหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

2565 2566 2567  

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 
มีจิตสำนึก เจตคติ และวิถี
ชีวิต ในการอนุรักษ2
ทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลEอม  
ภูมิปhญญาทEองถ่ิน 
 
 

• รEอยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค2 

• รEอยละของนักเรียนออก
กลางคัน 

• รEอยละของผูEปกครองท่ี
โรงเรียนเชิญมารับทราบ
พฤติกรรมท่ีไม7พึงประสงค2ของ
นักเรียน 

• จำนวนกิจกรรมท่ีจัดเพ่ือ
ส7งเสริมการอนุรักษ2
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลEอม 

• รEอยละของนักเรียนท่ีเขEาร7วม
กิจกรรม/โครงการการอนุรักษ2

99.50 
 

0.50 
 

30.00 
 
 

100.00 
 
 
 

100.00 

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 

• สรEางเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค2จิตสำนึก เจตคติ และวิถี
ชีวิต ในการอนุรักษ2
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลEอม 
ภูมิปhญญาทEองถ่ิน โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูEท่ีสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เช่ือมโยง
ระบบดูแลช7วยเหลือนักเรียน 
และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเหมาะสมกับ
สภาพสังคม 
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ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลEอม 

 

 ประเด็นกลยุทธ-ท่ี 5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

เปBาประสงค-เชิงกลยุทธ- ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ขAอมูลปL

ฐาน 
คNาเปBาหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ- 

2565 2566 2567  

โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดย 
การมีส7วนร7วมของทุกภาค
ส7วน 
 

• รEอยละของระดับความพึง
พอใจของผูEมีส7วนไดEส7วนเสียท่ี
มีต7อโรงเรียน 

• รEอยละของงบประมาณไดEรับ
การสนับสนุนจากภาคส7วน
อ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 

96.00 
 
 
 

90.00 

90.00 
 
 
 

80.00 

93.00 
 
 
 

85.00 

96.00 
 
 
 

90.00 

• พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใชE
กระบวนการทางกลยุทธ2และใชE
รูปแบบการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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2.  มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 

 ประเด็นกลยุทธ:ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพของผูHเรียน 

 กลยุทธ:  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ8มสาระการเรียนรู: โดยส8งเสริมสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนด:วยรูปแบบท่ีหลากหลาย    

                  จัดพัฒนาแหล8งเรียนรู:โดยส8งเสริมการใช:แหล8งเรียนรู:ภายในโรงเรียน และเครือข8าย

แหล8งเรียนรู:ภายนอกโรงเรียนให:เกิดประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
1. วิเคราะหMผลสัมฤทธ์ิเปNนรายมาตรฐานตามกลุ8มสาระการเรียนรู: 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต8อการพัฒนาผู:เรียนอย8าง

รอบด:าน ที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู:ให:หลากหลายทั้งด:านวิชาการ ทักษะ

ชีวิต และนันทนาการ ให:ความสำคัญกับการเรียนรู:นอกห:องเรียน และสร:างนิสัยใฝ[เรียนรู: มีทักษะ

ในการคิด วิเคราะหM แก:ป\ญหาเปNน เพ่ือต8อยอดสู8ความคิดสร:างสรรคM 

3. ส8งเสริมให:มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให:สอดคล:องกับหลักสูตรสถานศึกษา ตรง

กับป\ญหา และความจำเปNน โดยใช:เทคนิคการสอนท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม 

4. จัดพัฒนาระบบเครือข8าย ICT เพ่ือเปNนเคร่ืองมือในการเรียนรู:ของนักเรียน 

5. จัดหาส่ือ อุปกรณMการเรียนการสอนให:มีความพร:อมในการจัดการเรียนการสอน 

6. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

7. จัดกิจกรรมเข:าค8ายพัฒนาวิชาการแต8ละกลุ8มสาระการเรียนรู: 

8. จัดกิจกรรมสร:างโอกาสเพ่ือการแสดงผลงานของนักเรียน 

9. พัฒนาระบบการใช:แหล8งเรียนรู:ภายในโรงเรียนให:เกิดประสิทธิภาพ 

10. รวบรวมและจัดทำข:อมูล แหล8งเรียนรู:ภายนอก ภูมิป\ญญาท:องถิ่น และจัดกิจกรรมให:นักเรียน

ได:ใช:แหล8งเรียนรู:อย8างมีประสิทธิภาพ 

11. ส8งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ 

12. ส8งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู:เรียน 

 

 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธ:ท่ี 2  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 กลยุทธ:   ส8งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการ

สนับสนุนให:มีการพัฒนาตนเอง เข:าร8วมกิจกรรมพัฒนาความรู: ความสามารถ ทักษะด:านอาชีพ จัด

สวัสดิการท่ีเหมาะสม ใช:ระบบคุณธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส8งเสริมให:ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข:าร8วมกิจกรรมพัฒนาความรู: ความสามารถ และ

ทักษะด:านอาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองให:ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให:มีความสามารถในการปฏิบัติหน:าที่ตามสมรรถนะอย8างมี

ประสิทธิภาพ 

3. สรรหาบุคลากรในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและต:องการพัฒนา 

4. ส8งเสริมให:ครูและบุคลากรทางการศึกษาได:ใช:เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม8ๆ 

5. ส8งเสริมให:ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนเปNนแบบอย8างที่ดีแก8ลูกศิษยM และเปNน

สมาชิกท่ีดีของชุมชน 

6. สร:างขวัญและกำลังใจโดยการจัดหาสวัสดิการที ่เหมาะสม และใช:ระบบคุณธรรมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติ ความรู: ความเข:าใจ และทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ

เกณฑMท่ีกำหนด 

8. พัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นกลยุทธ:ท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพการแข8งขันของนักเรียน 

กลยุทธ:  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ8มสาระการเรียนรู: โดยส8งเสริมสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนด:วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

            จัดพัฒนาแหล8งเรียนรู:โดยส8งเสริมการใช:แหล8งเรียนรู:ภายในโรงเรียน และเครือข8าย

แหล8งเรียนรู:ภายนอกโรงเรียนให:เกิดประสิทธิภาพ 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
1. ส8งเสริมและพัฒนาผู:เรียนให:มีศักยภาพเปNนพลโลก (เปNนเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา 

ร8วมกันรับผิดชอบต8อสังคมโลก ผลิตงานอย8างสร:างสรรคM ล้ำหน:าทางความคิด) 

2. ปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู:เพ่ือพัฒนาศักยภาพด:านอาชีพ 

3. พัฒนาคุณลักษณะของผู:เรียนโดยใช:กิจกรรมพัฒนาผู:เรียนด:วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4. ส8งเสริมการจัดการเรียนรู:สู8ประชาคมอาเซียน 

5. จัดพัฒนาระบบเครือข8าย ICT เพ่ือเปNนเคร่ืองมือในการเรียนรู:ของนักเรียน 

6. จัดหาส่ือ อุปกรณMการเรียนการสอนให:มีความพร:อมในการจัดการเรียนการสอน 

7. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

8. จัดกิจกรรมเข:าค8ายพัฒนาวิชาการแต8ละกลุ8มสาระการเรียนรู: 

9. จัดกิจกรรมการสร:างโอกาสเพ่ือการแสดงผลงานของนักเรียน 

10. พัฒนาระบบการใช:แหล8งเรียนรู:ภายในโรงเรียนให:เกิดประสิทธิภาพ 

11. รวบรวมและจัดทำข:อมูล แหล8งเรียนรู:ภายนอก ภูมิป\ญญาท:องถิ่น และจัดกิจกรรมให:นักเรียน

ได:ใช:แหล8งเรียนรู:อย8างมีประสิทธิภาพ 

12. พัฒนานักเรียนให:มีศักยภาพในการแข8งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับประเทศ หรือกิจกรรมท่ีส8งเสริมความเปNนเลิศ 

13. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการที่ส8งเสริมการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต8อในระดับท่ี

สูงข้ึน 
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ประเด็นกลยุทธ:ท่ี 4 สร:างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคM 

กลยุทธ:   สร:างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคMจิตสำนึก เจตคติ และวิถีชีวิต ในการอนุรักษM

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล:อม ภูมิป\ญญาท:องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู:ที ่สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสมกับสภาพ

สังคม 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
1. พัฒนานักเรียนให:มีคุณลักษณะอันพึงประสงคMตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู:ท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมสร:างจิตสำนึก เจตคติ และวิถีชีวิต ในการอนุรักษMทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล:อม ภูมิ

ป\ญญาท:องถ่ิน 

4. พัฒนาระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียนให:มีประสิทธิภาพ 

5. ส8งเสริมให:นักเรียนสามารถคิดอย8างเปNนระบบ คิดสร:างสรรคM และตัดสินใจแก:ป\ญหาอย8างมีสติ

สมเหตุสมผล 

6. พัฒนาเครือข8ายผู:ปกครองให:มีส8วนร8วมในการดูแลนักเรียนท้ังด:านการเรียนและความประพฤติ 

7. จัดกิจกรรมที่ส8งเสริมการใช:แหล8งเรียนรู :ภายนอกสถานศึกษาที ่เกี ่ยวข:องกับการอนุรักษM

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล:อม ภูมิป\ญญาท:องถ่ิน 

8. จัดวางระบบการปoองกันป\ญหานักเรียนออกกลางคัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นกลยุทธ:ท่ี 5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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กลยุทธ:   พัฒนาการบริหารจัดการ โดยใช:กระบวนการทางกลยุทธMและใช:รูปแบบการบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 
1. กำหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑMการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ชัดเจน ไม8

ส8งผลกระทบในเชิงลบต8อผู:มีส8วนได:ส8วนเสีย และผู:รับบริการ 

2. พัฒนาระบบข:อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3. พัฒนาระบบการวางแผนของสถานศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบมุ8งเน:นผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีเกิดจากการมีส8วนร8วม อย8างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให:มีความคล8องตัว โดยใช:กระบวนการทางกลยุทธMที่เหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา 

5. พัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในทุกระดับอย8างเสมอภาคและต8อเนื่อง เพื่อให:

สอดคล:องกับกลยุทธMของสถานศึกษา 

6. ส8งเสริมสนับสนุนให:บุคลากรมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

7. ใช:ศักยภาพของผู:ปกครอง และองคMกรภายในชุมชน เพื่อสนับสนุน เสริมสร:างพัฒนาและสร:าง

ความเข:มแข็งให:แก8สถานศึกษาอย8างต8อเน่ือง 

8. จัดกิจกรรมสร:างความรู: ความเข:าใจ เผยแพร8ประชาสัมพันธM การสำรวจความต:องการ ความพึง

พอใจของผู:มีส8วนได:ส8วนเสียท่ีมีต8อคุณภาพการให:บริการของสถานศึกษา 

9. จัดวางระบบการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

10. ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล:อม พื้นที่บริการ วัสดุอุปกรณM ระบบเทคโนโลยีให:เอื ้อต8อการ

ปฏิบัติงานและการให:บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

11. เพิ่มการใช:องคMความรู: เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร:างสรรคM ให:เปNนเครื่องมือหลักใน

การขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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1.กรอบงบประมาณตามกลยุทธ:หลัก ปQ 2565-2567 

กลยุทธ:หลัก 
กรอบงบประมาณ 

2565 2566 2567 
1. ส 8 ง เสร ิมและพ ัฒนาน ัก เร ี ยนให : มี

ค ุณธรรม จร ิยธรรม มีค ุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

808,000.00 808,000.00 808,000.00 

2. ส 8งเสร ิมศ ักยภาพคร ูและบ ุคลากร

ทางการศ ึกษาให : เป Nนม ืออาช ีพ มี

ความสามารถในการใช:สื ่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

924,300.00 924,300.00 924,300.00 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมี

ส8วนร8วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

943,000.00 943,000.00 943,000.00 

4. พัฒนาการบริการด:านต8างๆ สู 8ชุมชน

อย8างต8อเนื่องภายใต:หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาลดเวลา

เรียนเพ่ิมเวลารู: และทวิศึกษา 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 

 

2. กรอบแผนกลยุทธ:  ตามตาราง  ดังน้ี 
 

กลยุทธMระดับองคMกร กลยุทธMระดับแผน วัตถุประสงคMเชิงจุดมุ8งหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.ส8งเสริมและพัฒนา

นักเรียนให:มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานสากล 

1.ปลูกฝ(งคุณธรรม 

จริยธรรมและค6านิยมที่พึง

ประสงค?ใหBเกิดขึ้นกับผูBเรียน 

เพื่อเปLนสมาชิกที่ดีของ

ชุมชน 

1.นักเรียนพัฒนาตนเองใหBเปLน

คนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค6านิยมที่พึ่งประสงค? เพื่อเปLน

สมาชิกที่ดีของชุมชน 

1.นักเรียนรBอยละ 80 มี

คุณธรรม จริยธรรม และ

ค6านิยมที่พึ่งประสงค? เพื่อเปLน

สมาชิกที่ดีของชุมชนตาม

เกณฑ?มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 

 2.ส6งเสริมใหBมีการจัด

หลักสูตร การเรียน การ

สอน ที่หลากหลาย

สอดคลBองกับความตBองการ

ของผูBเรียน และชุมชน 

1.โรงเรียนมี และใชBหลักสูตร 

ตามความตBองการของผูBเรียน

และทBองถิ่น 

1.มีและใชBหลักสูตรของ

สถานศึกษา 

2.มกีารประเมินการใชB

หลักสูตรสถานศึกษา 

3.ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 
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กลยุทธMระดับองคMกร กลยุทธMระดับแผน วัตถุประสงคMเชิงจุดมุ8งหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 3.สร:างจิตสำนึกของความ

เปNนไทย เห็นแก8ประโยชนM

ส8วนรวม อนุรักษMและ

พัฒนาส่ิงแวดล:อม 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีเน:นผู:เรียน

เปNนสำคัญ 

2. โรงเรียนนำภูมิป\ญญา

ท:องถ่ิน เทคโนโลยีและส่ือท่ี

เหมาะสมมาใช:ในการจัดการ

เรียนรู: 

1.มีการจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลายกระตุ:นผู:เรียน

รู:จักคิดและสร:างความรู:

ด:วยตนเอง 

2.มีการนำภูมิป\ญญา

ท:องถ่ิน ส่ือ หรือนวัตกรรม

เทคโนโลยีมาใช:ใน

กระบวนการ เรียนรู: 

 4.พัฒนาการเรียนรู:ของ

ผู:เรียนให:มีผลสัมฤทธ์ิ

สูงข้ึน 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรม/

โครงการเพ่ือส8งเสริมการ

เรียนรู:แก8ผู:เรียน 

1.ร:อยละของผู:เรียนท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึนในแต8ละป{การศึกษา 

 5.ส8งเสริมให:ผู:เรียนมีสุข

นิสัย สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต มีสุนทรียภาพ

และเปNนผู:มีบุคลิกภาพท่ีดี 

ปลอดจากสารเสพติด 

1.โรงเรียนจัดกิจกรรม/

โครงการเพ่ือส8งเสริมสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต 

2.โรงเรียนจัดกิจกรรม/

โครงการเพ่ือส8งเสริม

ความสามารถทางด:าน 

ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

1.ร:อยละของผู:เรียนท่ีมี

สุขภาพกาย สุขภาพจิต

สูงข้ึนในแต8ละป{การศึกษา 

2.ร:อยละของผู:เรียนท่ีมี

ความสามารถทางด:าน 

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

สูงข้ึนในแต8ละป{การศึกษา 

 6.ส8งเสริมความมีระเบียบ

วินัย และมีความ

รับผิดชอบโดยความ

ร8วมมือจากชุมชน 

1.มุ8งให:ผู:เรียนมีระเบียบวินัย

ในตนเองและ เปNนผู:มีความ

รับผิดชอบตนเองและสังคม 

1.อัตราส8วนของผู:เรียนท่ี

ประพฤติผิดระเบียบวินัย

และค8าร:อยละของคะแนน

คุณลักษณะอันพึงประสงคM 

 7.ส8งเสริมให:นักเรียนมี

ทักษะการจัดการ รักการ

ทำงาน รู:จักพ่ึงตนเองและ

ประกอบอาชีพสุจริต 

1.โรงเรียนจัดการเรียนการ

สอนท่ีส8งเสริมให:ผู:เรียน

แสวงหาความรู: เพ่ิมพูน

ทักษะและการจัดการให:แก8

ตนเอง 

1.มีแผนการจัดการเรียนรู:

และใช:แผนน้ัน เพ่ือให:

ผู:เรียนเกิดทักษะในการ

จัดการ แสวงหาความรู:

ด:วยตนเอง พ่ึงตนเอง 

2.ส8งเสริมศักยภาพครู

และบุคลากรให:เปNน

อาชีพ มีความสามารถ

1.พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด:าน

คุณธรรม จริยธรรม ให:มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.โรงเรียนสามารถพัฒนาครู 

ให:ใช:ระบบการดูแล

ช8วยเหลือ นักเรียนอย8างเปNน

ระบบ 

1.ทุกกิจกรรม ครูสามารถ

ปฏิบัติการดูแล ช8วยเหลือ

นักเรียน ร:อยละ 80 
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ในการใช:ส่ือนวัตกรรม

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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 2.พัฒนาครูให:มีการ

แสวงหาความรู: คิด

วิเคราะหMและสร:างองคM

ความรู:นำไปใช:ในการ

จัดการเรียนรู:ท่ีเน:นผู:เรียน

เปNนสำคัญได:อย8างมี

ประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนพัฒนาครูด:านการ

จัดการเรียนรู:ท่ีเน:นผู:เรียน

เปNนสำคัญ 

 

1.ครูมีแผนและใช:แผนการ

จัดการเรียนรู:และครู

แสวงหาความรู:มาปรับปรุง

และพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู: 

 3.ให:มีการเก็บข:อมูล

สารสนเทศของแต8ละ

บุคคลอย8างเปNนระบบเพ่ือ

ตอบสนองต8อการบริหาร

และพัฒนาตนเอง 

1.โรงเรียนส8งเสริมและ

สนับสนุนให:มีการจัดเก็บ

ข:อมูลแยกหมวดหมู8เปNน

แฟoมงาน ไฟลMข:อมูลใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรMต8างๆ 

1.โรงเรียนมีข:อมูลครูและ

นักเรียนในโปรแกรม 

Student ครบถ:วนและครู

มีแฟoมพัฒนางานของ

ตนเอง 

 4.พัฒนาครูในด:านการ

ผลิตส่ือ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีและใช:แหล8ง

เรียนรู:ท้ังในและนอก

โรงเรียนเพ่ือนำมาใช:

พัฒนาผู:เรียน 

1.โรงเรียนการพัฒนาครูให:มี

ความรู:ในการผลิตส่ือ

นวัตกรรม เทคโนโลยีและใช:

แหล8งการเรียนรู: 

1.ร:อยละ 80 ของครู

ท้ังหมดมีการใช:ส่ือ ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู: 

และใช:แหล8งเรียนรู: 

 

 5.พัฒนาครูให:ใช:การวิจัย

ในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผู:เรียน 

1.โรงเรียนมีการพัฒนาครูให:

มีความรู:ในการผลิตส่ือ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีและใช:

แหล8งการเรียนรู: 

1.ร:อยละ 80 ของครู

ท้ังหมดมีการใช:ส่ือ ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู: 

และใช:แหล8งเรียนรู: 

 6.ส8งเสริมให:ครูได:บริการ

การทางวิชาการและร8วม

กิจกรรมกับชุมชน 

1.เพ่ือพัฒนาท:องถ่ินและ

สร:างความสัมพันธMใกล:ชิด

กับชุมชน 

1.จำนวนโครงการและ

หรือกิจกรรมท่ีทำร8วมกับ

ชุมชน 
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 7.พัฒนาครูให:สามารถ

ดูแลช8วยเหลือนักเรียน

อย8างเปNนระบบ 

1.จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู:

ในท่ีประชุมครูให:ความรู:

เร่ืองวินัยเชิงบวกแก8คุณครู 

1.นักเรียนร:อยละ 80 มี

ความพึงพอใจต8อวิธีการท่ี

คุณครูดูแล 

 8.พัฒนาครูในการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาและ

มีการประเมินการใช:

หลักสูตร 

1.โรงเรียนพัฒนาครูในการ

จัดทำหลักสูตรและทำการ

ประเมินหลักสูตร 

1.ครูมีและใช:หลักสูตรของ

สถานศึกษา 
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 9.พัฒนาครูในด:านการ

วัดผล ประเมินผล ให:

สอดคล:องกับสภาพจริง 

1.โรงเรียนพัฒนาครูให:มี

ความรู: ด:านการวัดผลและ

ประเมินผล 

 

1.ครูมีและใช:แผนการ

วัดผลและประเมินผล 

 10.พัฒนาครูในเร่ือง การ

จัดระบบการบริหารแบบ

ใช:โรงเรียนเปNนฐาน 

1.จัดอบรมให:ความรู:แก8ครู 

เพ่ือพร:อมรับการ

เปล่ียนแปลง ปฏิบัติได: 

1.ครูร:อยละ 80 มีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

สอนในเชิงบวก สามารถ

พัฒนาสู8มาตรฐานรายวิชา

ได: 

3.พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ โดยการมีส8วน

ร8วม ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาการ

ประชาสัมพันธMท้ังใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน 

1.เพ่ือแจ:งข8าวสารแก8

บุคลากรในโรงเรียนและ

ชุมชน 

2.เพ่ือเสริมสร:างความเข:าใจ

และความร8วมมือระหว8าง

โรงเรียนกับชุมชน 

3.มีหน8วยงานประชาสัมพันธM

ในโรงเรียนเพ่ือดำเนินงาน

ประชาสัมพันธM 

1.มีเอกสารแจ:งผลการ

ดำเนินงานให:กับบุคลากร

ในโรงเรียนและชุมชน 

2.มีหน8วยงาน

ประชาสัมพันธMรับผิดชอบ

งานโดยตรง 

 

 2.พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนให:

มีประสิทธิภาพ 

1.นำระบบคุณภาพ

การศึกษา(ToPSTAR)ไปใช:

1.ค8าเฉล่ียผลการประเมิน

ทบทวนระบบ 
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บริหารและจัดการศึกษาได:

อย8างมีคุณภาพ 

2.ค8าเฉล่ียผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐาน สพฐ. 18 ข:อ 

 3.พัฒนาการนิเทศ การ

รายงาน และการประเมิน

การปฏิบัติงาน อย8างเปNน

ระบบ และต8อเน่ือง 

1.จัดให:มีการนิเทศภายใน

และภายนอก เพ่ือจัดระบบ

การรายงาน พัฒนางานและ

รวบรวมผลงานอย8างเปNน

ระบบและต8อเน่ือง 

1.บุคลากรได:ปฏิบัติงาน

ด:วยความสบายใจ ได:รับ

การช8วยเหลือ แนะนำ 

และได:รับการสนับสนุน

รับทราบป\ญหา และ

ความก:าวหน:าของงานเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนางาน

ต8อไป 

 4.ส8งเสริมการนำ

ทรัพยากรภูมิป\ญญา 

แหล8งเรียนรู:ในท:องถ่ินมา

ใช:ในการพัฒนาการศึกษา 

1.โรงเรียนมีการแสวงหา

ทรัพยากร ภูมิป\ญญาแหล8ง

การเรียนรู:ในท:องถ่ิน 

1.การนำทรัพยากร ภูมิ

ป\ญญา แหล8งการเรียนรู:ใน

ท:องถ่ินมาใช:ในการเรียน

การสอน 
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 5.ส8งเสริมการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู:เรียนอย8าง

หลากหลาย ตามความ

ถนัดและความสนใจ

ภายใต:หลักธรรมมาภิบาล

และสิทธิเด็ก 

1.จัดกิจกรรมต8างๆ เพ่ือ

เก้ือกูลส8งเสริมการเรียนรู: 

2.จัดกิจกรรมตามกลุ8มสนใจ 

ความถนัดตามธรรมชาติ

และความสามารถต:องการ

ของผู:เรียนและชุมชน 

1.ร:อยละ 90 ของนักเรียน

ท้ังหมด ได:รับ

ประสบการณMท่ี

หลากหลายจากกลุ8มสาระ

การเรียนรู: 

2.ร:อยละ 80 ของนักเรียน

ท้ังหมด ค:นพบความสนใจ 

ความถนัด และปฏิบัติ

กิจกรรมอย8างมีความสุข 

 6.ส8งเสริมความสัมพันธM

และความร8วมมือระหว8าง

โรงเรียนกับชุมชน 

1.ส8งเสริมและสนับสนุนให:

ชุมชนมีส8วนร8วมในการ

พัฒนาโรงเรียน ร8วม

แก:ป\ญหาและจัดองคMกร

ภายใน ช8วยในการ

กล่ันกรองและพัฒนางาน

1.ชุมชนเข:ามามีส8วนร8วม

ช8วยพัฒนาโรงเรียนมาก

ข้ึน ครู อาจารยMทุกคนมี

ความสำนึกรับผิดชอบใน

การบริหารงานมากข้ึน 
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ภายใต:แนวทางร8วมกันคิด

ร8วมกันทำเพ่ือพัฒนางาน

ร8วมกัน 

 7.สร:างขวัญกำลังใจโดย

การจัดสวัสดิการการยก

ย8องเชิดชูเกียรติแก8

บุคลากรในโรงเรียน 

1.เพ่ือส8งเสริมให:ครูและ

บุคลากรมีเจตคติท่ีดีต8อ

วิชาชีพ 

1.ครูและบุคลากรมีความ

ภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต8อ

วิชาชีพ 

 

 8.ส8งเสริมการจัด

ส่ิงแวดล:อม 

สาธารณูปโภคและการ

สุขาภิบาล 

1.บุคลากรได:รับบริการด:าน

ส่ิงแวดล:อม สาธารณูปโภค 

และสุขาภิบาล 

1.ร:อยละ ของบุคลากรท่ี

พึงพอใจในการจัดการ

ส่ิงแวดล:อมสาธารณูปโภค

และการสุขาภิบาล 

 9.ส8งเสริมการใช:กิจกรรม 

5 ส ในการสร:าง

บรรยากาศการทำงาน 

1.จัดกิจกรรม 5 ส ให:แก8

นักเรียนทุกวันพุธ ในคาบท่ี 

7 

1.ร:อยละ 80 ของนักเรียน

ท้ังหมด มีส8วนร8วมรักษา

ความสะอาดของโรงเรียน 

 10.พัฒนาศูนยMข:อมูล

สารสนเทศอย8างมีระบบ 

1.ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน

สารสนเทศให:นำเสนอข:อมูล

ท่ีเปNนป\จจุบัน ทันสมัย เกิด

ประโยชนMในการบริหารงาน 

1.การบริหารเปNนไปด:วย

ความเรียบร:อยและ

รวดเร็ว 
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กลยุทธMระดับองคMกร กลยุทธMระดับแผน วัตถุประสงคMเชิงจุดมุ8งหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. พัฒนาการบริการ

ด:านต8างๆ สู8ชุมชน

อย8างต8อเน่ืองภายใต:

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดกิจกรรม/โครงการ

การให:บริการทางวิชาการ

แก8ชุมชน 

1.เพ่ือให:ความรู:แก8ชุมชน 1.จำนวนคนในชุมชนท่ี

ได:รับการบริการ 

 2.จัดบริการด:านวัสดุ

อุปกรณM และอาคาร

สถานท่ีแก8ชุมชน 

1.ชุมชนได:ใช:บริการต8างๆ

จากโรงเรียน 

1.ร:อยละของการ

ให:บริการ 

 3.ให:ความช8วยเหลือ

กิจกรรมต8างๆ กับชุมชน 

1.เพ่ือสร:างความสัมพันธMท่ีดี

ระหว8างชุมชนกับโรงเรียน 

1.จำนวนคร้ังท่ีร8วมทำ

กิจกรรมกับชุมชน 

 4.เร8งรัดการจัดทำข:อมูล

สารสนเทศ จดหมายข8าว

ประชาสัมพันธM เผยแพร8

ข:อมูลข8าวสารต8อชุมชน 

1.โรงเรียนได:จัดทำข:อมูล

สารสนเทศ จัดหมายข8าว

เพ่ือประชาสัมพันธMเผยแพร8

ข:อมูล ข8าวสารต8อชุมชน 

1.สถิติ หลักฐานการส8ง

สารสนเทศ จดหมายข8าวท่ี

โรงเรียนเผยแพร8 และ

ประชาสัมพันธM 

 5.ดำเนินการเผยแพร8

ประชาสัมพันธMให:ความรู:

แก8ชุมชนอย8างสม่ำเสมอ

และต8อเน่ือง 

1.โรงเรียนได:ดำเนินการ

เผยแพร8ประชาสัมพันธMให:

ความรู:แก8ชุมชนอย8าง

สม่ำเสมอและต8อเน่ือง 

1.ร:อยละของชุมชนท่ีได:รับ

การส8งเสริม เผยแพร8

ประชาสัมพันธMอย8าง

ต8อเน่ือง สม่ำเสมอ 

 6.ดำเนินการปลูกฝ\ง

วัฒนธรรมทางการเมืองใน

ชุมชนให:ถูกต:องตาม

แนวทางระบอบ

ประชาธิปไตยโดยการ

สอดแทรกในกิจกรรมการ

เรียนการสอนอย8าง

สม่ำเสมอและต8อเน่ือง 

1.โรงเรียนปลูกฝ\งวัฒนธรรม

ทางการเมืองในชุมชนให:

ถูกต:องตามแนวทางระบอบ

ประชาธิปไตยโดยการ

สอดแทรกในกิจกรรมการ

เรียนการสอนอย8าง

สม่ำเสมอและต8อเน่ือง 

1.ร:อยละของชุมชนท่ีได:รับ

การปลูกฝ\งวัฒนธรรมทาง

การเมืองในชุมชนให:

ถูกต:องตามแนวทาง

ระบอบประชาธิปไตยโดย

การสอดแทรกในกิจกรรม

การเรียนการสอนอย8าง

สม่ำเสมอและต8อเน่ือง 

 7.ส8งเสริม เผยแพร8 

ประชาสัมพันธM ข:อมูล

ข8าวสารให:ชุมชนมีความรู:

เก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือเน:น

1.เพ่ือเผยแพร8 

ประชาสัมพันธM ข:อมูล

ข8าวสารให:ชุมชนมีความรู:

เก่ียวกับงานอาชีพเพ่ือเน:น

1.ร:อยละของชุมชนท่ีได:รับ

การเผยแพร8 

ประชาสัมพันธM ข:อมูล

ข8าวสารความรู:เก่ียวกับ
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แนวทางประกอบอาชีพใน

ชุมชน 

แนวทางประกอบอาชีพใน

ชุมชน 

งานอาชีพเพ่ือเน:นแนวทาง

ประกอบอาชีพในชุมชน 

 

 

โครงสรHางแผนงานและโครงการ 
แผนงาน 

(กลยุทธMระดับองคMกร) 

โครงการ 

(กลยุทธMระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1. ส8งเสริมและพัฒนานักเรียน

ให:มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาและมาตรฐานสากล 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

นักเรียนร:อยละ 80 มีความใฝ[รู:

ใฝ[เรียนเพ่ิมข้ึน 

 2. โครงการส8งเสริมกิจกรรมพัฒนา

ผู:เรียน 

นักเรียนร:อยละ 100 ผ8าน

กิจกรรมพัฒนาผู:เรียน 

 3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ open house 

นักเรียนร:อยละ 100 เข:าร8วม

กิจกรรม 

 
4. โครงการส8งเสริมพัฒนางานแนะแนว 

นักเรียนร:อยละ 100 ได:รับรู:

ข:อมูลข8าวสารงานแนะแนว 

 5. โครงการพัฒนาห:องสมุด มาตรฐาน 

3D 

นักเรียนร:อยละ 80 เข:าใช:

บริการห:องสมุดเพ่ิมข้ึน 

 

6. โครงการส8งเสริมนิสัยรักการอ8าน 

นักเรียน ครู เยาวชนในท:องถ่ิน

อำเภอหาดสำราญมีนิสัยรักการ

อ8าน สถิติการเข:าใช:บริการ

มากกว8าร:อยละ 80 

 

7. โครงการรักษMภาษาไทย 

นักเรียนท่ีเข:าร8วมกิจกรรมทุก

คนใช:ภาษาไทยส่ือสารใน

ชีวิตประจำวันได:ถูกต:อง 

 8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรู:กลุ8มสาระคณิตศาสตรM 

นักเรียนร:อยละ 80 มีทักษะทาง

คณิตศาสตรMเพ่ิมข้ึน 

 9.โครงการพัฒนาสู8ความเปNนเลิศและ

ยกระดับการเรียนด:านวิทยาศาสตรMสู8

อาเซียน 

นักเรียนท่ีเข:าร8วมโครงการทุก

คนมีแรงจูงใจในการเรียน

คณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM 
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10.พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรM 

นักเรียนท่ีเข:าร8วมโครงการทุก

คนได:รับการพัฒนาทักษะทาง

วิทยาศาสตรM 

 11.โครงการพัฒนากลุ8มสาระการเรียนรู:

สังคมศึกษาฯ 

 

ร:อยละ 80 นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษาท่ีดีข้ึน 

 

 

แผนงาน 

(กลยุทธMระดับองคMกร) 

โครงการ 

(กลยุทธMระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 12.โครงการบริหารจัดการกลุ8มสาระฯ

สุขศึกษาฯ 

นักเรียนร:อยละ 100 มีสุขภาพ

ท่ีดีและแข็งแรง   

 13.โครงการพัฒนาความเปNนเลิศด:าน

กีฬา 

นักเรียนทุกระดับช้ันได:รับการ

พัฒนาความสามารถด:านกีฬา 

 14.โครงการพัฒนางานกลุ8มสาระฯ การ

งานอาชีพ 

นักเรียนร:อยละ 100 มีทักษะ

ความรู:ความสามารถด:านการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 15.โครงการหุ8นยนตM นักเรียนท่ีเข:าร8วม ได:รับการ

พัฒนาทักษะด:านหุ8นยนตM 

 16.โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมี

ความสามารถด:านศิลปะและดนตรี 

นักเรียนทุกคนท่ีเข:าร8วม

โครงการได:รับการพัฒนาทักษะ

ด:านศิลปะการแสดงและดนตรี

สากลตามศักยภาพ 

 17.โครงการดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือชุมชน นักเรียนและชุมชนได:มีส8วนร8วม

แลกเปล่ียนความรู:เพ่ิมทักษะ 

 18.โครงการค8ายพัฒนาศักยภาพไวโอลิน

สำเนียงใต:สู8สากล 

นักเรียนร:อยละ 80 ท่ีเข:าร8วม

โครงการได:รับทักษะเพ่ิมมาก

ข้ึน 

 19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและส8งเสริมการจัดการเรียนรู:

ภาษาต8างประเทศ 

บุคลากรร:อยละ 100 ได:รับการ

พัฒนาการเรียนรู:

ภาษาต8างประเทศ 
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 20.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนร:อยละ 100 เข:าใจ

ศาสนา วิถีการดำรงชีวิต 

 21.โครงการธนาคารโรงเรียน 

 

 

นักเรียนร:อยละ 100 รู:จักการ

ออม การประหยัด ช8วยแบ8งเบา

ภาระผู:ปกครอง 

 22.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา 

 

 

ร:อยละ 100 ของคอมพิวเตอรM

ในห:องปฎิบัติการสามารถใช:

จัดการเรียนการสอนได:อย8างมี

ประสิทธิภาพ 

 23.โครงการส8งเสริมและพัฒนางาน

กิจการนักเรียน 

 

ร:อยละ 100 ของกิจกรรม

พัฒนาผู:เรียนสามารถใช:ส่ือวัสดุ

อุปกรณMได:อย8างมีประสิทธิภาพ 

 

แผนงาน 

(กลยุทธMระดับองคMกร) 

โครงการ 

(กลยุทธMระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 24.โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนมี

ส8วนร8วมในกิจกรรมและมี

จิตสำนึกท่ีดี 

 25.โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

 

นักเรียนกลุ8มเส่ียงทุกคนได:รับ

การคัดกรอง ผ8านระบบการ

ช8วยเหลือและพัฒนาพฤติกรรม 

 26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

นักเรียนร:อย 100 ได:รับการ

อบรม คุณธรรม จริยธรรม 

 27.โครงการโรงเรียนสุจริต 

 

นักเรียนทุกคนได:รับการพัฒนา

ด:านคุณธรรม จริยธรรม 

 28.โครงการโรงเรียนสีขาว 

 

สถานศึกษาผ8านการประเมิน

เปNนโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 

2.ส8งเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรให:เปNนอาชีพ มี

ความสามารถในการใช:ส่ือ

นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

1.โครงการ  การขับเคล่ือน

กระบวนการ"ชุมชนแห8งการเรียนรู:ทาง

วิชาชีพ"(PLC) สู8สถานศึกษาเพ่ือ

ยกระดับการศึกษาสำหรับครู 

ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน โดยใช: (PLC) 

เปNนส่ือการจัดการเรียนการสอน 
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 2.โครงการจ:างครูและบุคลากรจ:างครู

และเจ:าหน:าท่ี 

โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานและ

ทุกกลุ8มสาระการเรียนรู:มี

ครูผู:สอนเพียงพอเหมาะสม 

 3.โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรร:อย 100 ได:รับการ

พัฒนาอย8างน:อยป{การศึกษาละ 

2 คร้ัง 

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยการมีส8วนร8วม ทันสมัยและ

มีประสิทธิภาพ 

1.โครงการพัฒนางานทะเบียนและ

วัดผลประเมินผล 

 

ผู:รับบริการร:อยละ 80 มีความ

พึงพอใจต8อการบริการ 

 2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรให:เปNนป\จจุบัน 
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แผนงาน 

(กลยุทธMระดับองคMกร) 

โครงการ 

(กลยุทธMระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 3.โครงการส8งเสริมการบริหารจัดการ

เรียนร8วม 

 

นักเรียนทุกคนมีส8วนร8วมในการ

เรียนร8วมกันอย8างมี

ประสิทธิภาพ 

 4.โครงการบริหารจัดการเงินประมาณ

ส8วนกลาง 

 

ระบบบริหารจัดการ

งบประมาณสามารถดำเนินการ

ได:อย8างสะดวกรวดเร็ว ถูกต:อง

และมีประสิทธิภาพ 

 5.โครงการส8งเสริมประชาธิปไตยและ

สภานักเรียน 

 

นักเรียนร:อยละ 80 มีความรู:

เก่ียวกับกฎหมายท่ีใช:ใน

ชีวิตประจำวัน 

 6.โครงการบริหารจัดการกลุ8ม

งบประมาณ 

 

การจัดการบริหารงบประมาณ

เปNนไปอย8างเหมาะสม ถูกต:อง

และมีประสิทธิภาพ 

 7.โครงการบริหารจัดการงาน

สาธารณูปโภค 

 

ระบบบริหารจัดการ

งบประมาณสามารถดำเนินการ

ได:อย8างสะดวกรวดเร็ว ถูกต:อง

และมีประสิทธิภาพ 

 8.โครงการยานพาหนะและการ

บำรุงรักษา 

 

ระบบบริหารจัดการ

งบประมาณสามารถดำเนินการ

ได:อย8างสะดวกรวดเร็ว ถูกต:อง

และมีประสิทธิภาพ 

 9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

แหล8งเรียนรู: 

 

สภาพแวดล:อมของโรงเรียนทุก

จุดมีบรรยากาศดีเอ้ือต8อการ

เรียนรู: 

 10.โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑMยาและ

เวชภัณฑMพยาบาล 

 

นักเรียนและบุคลากรทุกคน

ได:รับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต:น

ตามความเหมาะสม 

 11.โครงการอาหารกลางวัน 

 

นักเรียนร:อยละ 100 มีอาหาร

กลางวันรับประทาน 
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 12.โครงการ 5 ส. 

 

ครูและนักเรียนทุกคนมีส8วนร8วม

ในการดูแลรับผิดชอบความ

สะอาดทุกพ้ืนท่ีของโรงเรียน 

 

 

แผนงาน 

(กลยุทธMระดับองคMกร) 

โครงการ 

(กลยุทธMระดับแผนงาน) 

ผลผลิต 

ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 13.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ 

 14.โครงการประชุมกรรมการ

สถานศึกษา 

งานสัมพันธMชุมชนของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพในการให:บริการ 

 15.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

 

งานสารบรรณมีครุภัณฑM

เพียงพอเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาการบริการด:านต8างๆ 

สู8ชุมชนอย8างต8อเน่ืองภายใต:

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. โครงการจัดการเรียนรู:ตามศาสตรM

พระราชา 

 

ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู:

ตามแนวพระราชดำริ 

 2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

 

พัฒนาให:นักเรียนปลูกผัก เล้ียง

สัตวM เพ่ือนำมาประกอบอาหาร 

 3. โครงการส8งเสริมการเรียนรู:

ส่ิงแวดล:อมและป[าชายเลน 

สนับสนุนให:นักเรียนรักท:องถ่ิน

และส่ิงแวดล:อมในชุมชน 

 4. โครงการศูนยMการเรียนรู:เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ครูพัฒนาระบบวิชาการร:อยละ 

100 ตามหลักของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. โครงการประชาสัมพันธM 

 

งานประชาสัมพันธMของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพในการให:บริการ 

 6. โครงการธนาคารขยะ 

 

นักเรียนร:อยละ90 ท้ิงขยะลงถัง

ขยะ แยกขยะ เก็บขยะ อย8าง

ถูกต:อง เปNนวินัยกับตนเอง 
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5. พัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา

รู: และทวิศึกษา 

1. โครงการส8งเสริมกิจกรรมการเรียนรู: 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู:” 

 

สถานศึกษามีการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา “ลดเวลา

เรียน เพ่ิมเวลารู:” 

 2. โครงการ STEM ศึกษา 

 

นักเรียนทุกคนเข:าร8วมกิจกรรม 

STEM ศึกษา 

 3. โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงอาชีพ 

 

สนับสนุนให:นักเรียนมีอาชีพ

และมีงานทำ 
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3. กรอบกลยุทธ-สู0การปฏิบัติ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 
กลยุทธ'ท่ี 1. ส.งเสริมและพัฒนานักเรียนให=มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนและโรงเรียนให=สูงข้ึน 

ค.าเฉล่ียร=อยละผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของโรงเรียนสูงข้ึน 

80 85 90 95 

2. โครงการส.งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 

เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมเพ่ือ

สถาบันพระมหากษัตริย' 

นักเรียนทุกคนเข=าร.วมกิจกรรม

ส.งเสริมความจงรักภักดีต.อ

สถาบันพระมหากษัตริย'  

80 85 90 95 

3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ open house 

เพ่ือให=นักเรียนได=แสดงความสามารถ

ด=านความรู=และทักษะกระบวนการ

ทางการเรียนท่ีเหมาะสมตามวุฒิ

ภาวะและระดับช้ันของนักเรียน 

นักเรียนร.วมทำกิจกรรมต.างๆท่ี

ครูและนักเรียนท้ัง 8 กลุ.มสาระ

และกลุ.มกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน

จัดข้ึน 

80 85 90 95 

4. โครงการส.งเสริมพัฒนางานแนะแนว 

เพ่ือพัฒนางานแนะแนวให=เปhนระบบ นักเรียนสามารถนำความรู=ท่ีได=

จากการเข=าร.วมกิจกรรมไป

ประกอบพิจารณาเลือก

แนวทางการศึกษาต.อและเลือก

อาชีพท่ีเหมาะสมกับตอนเองได= 

80 85 90 95 

5. โครงการพัฒนาห=องสมุด มาตรฐาน 3D เพ่ือพัฒนาห=องสมุดสู.มาตรฐาน 3D  สถิติการเข=าใช=บริการผลการ 80 85 90 95 

6. โครงการส.งเสริมนิสัยรักการอ.าน 

เพ่ือให=นักเรียนได=อ.านหนังสือเปhน

กิจกรรมประจำวัน  

 

นักเรียนได=ความรู=เพ่ิมข้ึนทักษะ

ด=านการอ.านและภาษา 

80 85 90 95 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 

7. โครงการรักษ'ภาษาไทย 

เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาไทยและ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

ศักยภาพของนักเรียน 

นักเรียนใช=ทักษะภาษาไทยใน

การส่ือสารประเภทต.างๆ ได=

ถูกต=องตรงตามเปlาหมาย 

80 85 90 95 

8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรู=กลุ.มสาระคณิตศาสตร' 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร'ให=สูงข้ึน 

ค.าเฉล่ียร=อยละผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร'สูงข้ึน 

80 85 90 95 

9.โครงการพัฒนาสู.ความเปhนเลิศและ

ยกระดับการเรียนด=านวิทยาศาสตร'สู.อาเซียน 

เพ่ือให=ผู=เรียนได=เข=าใจความสัมพันธ'

ของความรู=ทางวิทยาศาสตร'ต.อการ

พัฒนาเทคโนโลยีประเภทต.างๆ มี

ความสนใจ มุ.งม่ัน รับผิดชอบ 

รอบคอบในการสืบเสาะหาความรู= 

โดยใช=เคร่ืองมือและวิธีการท่ีได=ผล

ถูกต=อง เช่ือถือได=เปhนสากล 

การพัฒนาเคร่ืองมือและทักษะ

ทางวิทยาศาสตร' 

80 85 90 95 

10.พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' 

เพ่ือค=นหานักเรียนท่ีมีแววเด.น

อัจฉริยภาพทางด=านวิทยาศาสตร' 

ร=อยละของนักเรียนท่ีเข=าร.วม

โครงการมีเจตคติท่ีดีต.อการ

เรียนวิทยาศาสตร' 

80 85 90 95 

11.โครงการพัฒนากลุ.มสาระการเรียนรู=

สังคมศึกษาฯ 

 

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู=กลุ.มสาระ

สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเน=น

นักเรียนเปhนสำคัญ 

ปลูกฝqงคุณธรรม จริยธรรม และ

ค.านิยมท่ีดีงามให=แก.นักเรียน 

80 85 90 95 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
12.โครงการบริหารจัดการกลุ.มสาระฯสุข

ศึกษาฯ 

นักเรียนสามารถใช=ส่ือการเรียนการ

สอนได=อย.างท่ัวถึงและเพียงพอ 

นักเรียนได=ใช=ส่ือในการเรียนการ

สอนอย.างเพียงพอ 

80 85 90 95 

13.โครงการพัฒนาความเปhนเลิศด=านกีฬา เพ่ือให=นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

และค.านิยมท่ีพึงประสงค' มี

สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด=าน

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

การเข=าร.วมแข.งขัน 80 85 90 95 

14.โครงการพัฒนางานกลุ.มสาระฯ การงาน

อาชีพ 

เพ่ือพัฒนาผู=เรียนด=านการงานอาชีพ ผู=เรียนมีทักษะ ความรู= 

ความสามารถ ด=านอาชีพ 

80 85 90 95 

15.โครงการหุ.นยนต' เพ่ือพัฒนาผู=เรียนด=านการงานอาชีพ

และความสามารถ ความคิด

สร=างสรรค' ในการสร=างหุ.นยนต' 

นักเรียนมีทักษะ ความรู= 

ความสามารถ ด=านอาชีพ

เพ่ิมข้ึนและเข=าร.วมแข.งขัน 

80 85 90 95 

16.โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมี

ความสามารถด=านศิลปะและดนตรี 

เพ่ือพัฒนาส.งเสริมศักยภาพนักเรียน

ทางด=านศิลปะ 

ร=อยละของนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางศิลปะ 

ดนตรีและนาฎศิลปtได=รับการ

พัฒนาทักษะตามศักยภาพ 

80 85 90 95 

17.โครงการดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือชุมชน เพ่ือส.งเสริมให=นักเรียนได=แลกเปล่ียน

เรียนรู=กับชุมชน และหน.วยงานใน

ชุมชน 

นักเรียนมีทักษะการทำงาน

เพ่ิมข้ึน 

80 85 90 95 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
18.โครงการค.ายพัฒนาศักยภาพไวโอลิน

สำเนียงใต=สู.สากล 

เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมทางด=าน

ดนตรี 

ร=อยละของนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทาง ดนตรี

ได=รับการพัฒนาทักษะตาม

ศักยภาพ 

80 85 90 95 

19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและส.งเสริมการจัดการเรียนรู=

ภาษาต.างประเทศ 

เพ่ือกระตุ=นความสนใจและตระหนัก

ในความสำคัญของภาษาต.างประเทศ 

ร=อยละของจำนวนการอบรม 80 85 90 95 

20.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมเพ่ือ

สถาบันพระมหากษัตริย' 

นักเรียนทุกคนเข=าร.วมกิจกรรม

ส.งเสริมความจงรักภักดีต.อ

สถาบันพระมหากษัตริย'  

80 85 90 95 

21.โครงการธนาคารโรงเรียน เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมเพ่ือให=

นักเรียนรู=จักการออม 

นักเรียนรู=จักประหยัด อดออม

และมีจิตสำนึกถึงค.าของเงินทอง 

80 85 90 95 

22.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา 

 

 

เพ่ือให=โรงเรียนมีสารสนเทศท่ี

เพียงพอเช่ือมต.อกันในการดูแล

ช.วยเหลือนักเรียนและการบริหาร

เพ่ือการตัดสินใจได=อย.างรวดเร็ว 

บุคลากรใช=ฐานข=อมูลครบถ=วน 80 85 90 95 

23.โครงการส.งเสริมและพัฒนางานกิจการ

นักเรียน 

เพ่ือส.งเสริมและพัฒนางานกิจการ

นักเรียน โดยการจัดโครงการ/ค.าย/

กิจกรรม สร=างสรรค'ต.างๆ 

จำนวนนักเรียนมีพฤติกรรม

เส่ียงลดลง 

80 85 90 95 



59 
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรยีนหาดสาํราญวทิยาคม  

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
24.โครงการ TO BE NUMBER ONE 

 

เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมของ

นักเรียนและใช=เวลาว.างให=เปhน

ประโยชน' ห.างไกลยาเสพติด  

นักเรียนทำกิจกรรมเข=าร.วม

แข.งขันและมีจิตสำนึก ห.างไกล

ยาเสพติด 

80 85 90 95 

25.โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

 

เพ่ือส.งเสริมและพัฒนางานกิจการ

นักเรียน โดยการจัดโครงการ/ค.าย/

กิจกรรม สร=างสรรค'ต.างๆ 

จำนวนนักเรียนมีพฤติกรรม

เส่ียงลดลง 

80 85 90 95 

26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมเพ่ือ

สถาบันพระมหากษัตริย' 

นักเรียนทุกคนเข=าร.วมกิจกรรม

ส.งเสริมความจงรักภักดีต.อ

สถาบันพระมหากษัตริย'  

80 85 90 95 

27.โครงการโรงเรียนสุจริต 

 

ส.งเสริมการทำกิจกรรมเพ่ือให=

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

ซ่ือสัตย' 

นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ือสัตย' 

80 85 90 95 

28.โครงการโรงเรียนสีขาว 

 

พัฒนาให=สถานศึกษาเปhนโรงเรียนสี

ขาว 

 

โรงเรียนผ.านการประเมิน

สถานศึกษาโรงเรียนสีขาว 

80 85 90 95 

 

 

 

 



60 
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรยีนหาดสาํราญวทิยาคม  

กลยุทธ'ท่ี 2. ส.งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให=เปhนมืออาชีพ มีความสามารถในการใช=ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
1.โครงการ  การขับเคล่ือนกระบวนการ"

ชุมชนแห.งการเรียนรู=ทางวิชาชีพ"(PLC) สู.

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาสำหรับ

ครู 

เพ่ือยกระดับการศึกษาและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของครู 

ครูทุกคนมีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน โดยใช= (PLC) 

เปhนส่ือการจัดการเรียนการสอน 

80 85 90 95 

2.โครงการจ=างครูและบุคลากรจ=างครูและ

เจ=าหน=าท่ี 

ให=มีครูและบุคลากรเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ

สอน 

โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ

เหมาะสมในการปฏิบัติงานและ

ทุกกลุ.มสาระการเรียนรู=มี

ครูผู=สอนเพียงพอเหมาะสม 

80 85 90 95 

3.โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปhนการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรอย.างต.อเน่ือง 

ข=าราชการครู พนักงานราชการ 

ได=รับการพัฒนาอย.างน=อยคน

ละ 2 คร้ัง/ปáการศึกษา 

80 85 90 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรยีนหาดสาํราญวทิยาคม  

กลยุทธ'ท่ี 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส.วนร.วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
1.โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล

ประเมินผล 

 

เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนตามระเบียบวัดผล

ประเมินผล 

สถานศึกษามีการจัดระบบการ

บันทึก การรายงานผล และการ

ส.งต.อข=อมูลของนักเรียน 

80 85 90 95 

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

เพ่ือพัฒนาครูด=านหลักสูตร

สถานศึกษา 

ร=อยละของครูผู=สอนท่ีพัฒนาการ

เรียนการสอนสอดคล=องตาม

มาตรฐานการเรียนรู=และตัวช้ีวัด

ตามหลักสูตร 

80 85 90 95 

3.โครงการส.งเสริมการบริหารจัดการเรียน

ร.วม 

 

เพ่ือให=ครูพ่ีเล้ียงนักเรียนร.วม

สามารถบริหารจัดการเรียนร.วมให=

บรรลุเปlาหมายตามท่ีกำหนด 

ร=อยละของครูท่ีมีความรู= ความ

เข=าใจ เจตคติท่ีดีต.อการจัดการ

เรียนร.วมและปฏิบัติต.อผู=เรียน

อย.างเหมาะสม 

80 85 90 95 

4.โครงการบริหารจัดการเงินประมาณ

ส.วนกลาง 

 

เพ่ือการบริหารงานการเงินและการ

พัสดุ เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ถูกต=องตาม

ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐาน

ครบถ=วนถูกต=องเปhนปqจจุบัน 

การบริหารงานการเงินและการ

พัสดุ เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ถูกต=องตาม

ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มี

หลักฐานครบถ=วนถูกต=อง 

80 85 90 95 

5.โครงการส.งเสริมประชาธิปไตยและสภา

นักเรียน 

เพ่ือส.งเสริมและให=ความรู=กับ

นักเรียนอย.างถูกต=องและเหมาะสม 

นักเรียน มีความรู=เก่ียวกับ

กฎหมายท่ีใช=ในชีวิตประจำวัน 

80 85 90 95 

 
 
 
 
 



62 
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรยีนหาดสาํราญวทิยาคม  

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
6.โครงการบริหารจัดการกลุ.มงบประมาณ 

 

เพ่ือการบริหารงานการเงินและการ

พัสดุ เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ถูกต=องตาม

ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มีหลักฐาน

ครบถ=วนถูกต=องเปhนปqจจุบัน 

การบริหารงานการเงินและการ

พัสดุ เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล ถูกต=องตาม

ระเบียบ กฎแนวปฏิบัติ มี

หลักฐานครบถ=วนถูกต=อง 

80 85 90 95 

7.โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค 

 

เพ่ือการบริหารงานสาธารณูปโภค 

เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลถูกต=องตามระเบียบ 

การบริหารงานสาธารณูปโภค 

เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลถูกต=องตาม

ระเบียบ 

80 85 90 95 

8.โครงการยานพาหนะและการบำรุงรักษา 

 

เพ่ือการบริหาร เปhนไปอย.างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ถูกต=องตาม 

การบริหาร เปhนไปอย.างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ถูกต=องตามระเบียบ 

80 85 90 95 

9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ

แหล.งเรียนรู= 

 

ปรับปรุงอาคารและสำนักงานให=มี

ประสิทธิภาพมีระเบียบในการใช=

ห=อง 

ห=องเรียนและสำนักงานมีความ

สะดวกและปลอดภัยในการใช= 

งาน 

 

80 85 90 95 

10.โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ'ยาและ

เวชภัณฑ'พยาบาล 

 

เพ่ือจัดซ้ือเวชภัณฑ'ยา และ

เวชภัณฑ'พยาบาล สำหรับการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต=น 

 

จัดซ้ือเวชภัณฑ'ยา และเวชภัณฑ'

พยาบาล สำหรับการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต=น 

80 85 90 95 



63 
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรยีนหาดสาํราญวทิยาคม  

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
11.โครงการอาหารกลางวัน 

 

เพ่ือให=นักเรียนมีอาหารกลางวัน

รับประทาน สะอาด ถูกหลัก

อนามัย และมีประโยชน' 

นักเรียนทุกคน มีอาหารกลางวัน

รับประทาน 

80 85 90 95 

12.โครงการ 5 ส. 

 

เพ่ือให=โรงเรียนมีความเปhนระเบียบ

เรียบร=อย สะอาด สวยงาม 

ความสะอาดของห=องเรียน 

อาคารเรียน ห=องน้ำ ห=องส=วม 

80 85 90 95 

13.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา 

 

เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลถูกต=องตามระเบียบ 

มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

14.โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 

 

เพ่ือการบริหารงานภายใน

สถานศึกษาเปhนไปอย.างมี

ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษามีการจัดระบบการ

ประชุมกรรมการสถานศึกษา 

ปรึกษา หารือ และแก=ไขปqญหา

ร.วมกัน 

80 85 90 95 

15.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 

 

เพ่ือการบริหารงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

เปhนไปอย.างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลถูกต=องตามระเบียบ 

งานสารบรรณมีครุภัณฑ'เพียงพอ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

 

 

 



64 
แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โรงเรยีนหาดสาํราญวทิยาคม  

กลยุทธ'ท่ี 4. พัฒนาการบริการด=านต.างๆ สู.ชุมชนอย.างต.อเน่ืองภายใต=หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
1. โครงการจัดการเรียนรู=ตามศาสตร'

พระราชา 

 

เพ่ือส.งเสริมการทำกิจกรรมวัน

สำคัญเพ่ือเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย' 

นักเรียนทุกคนได=เข=าร.วมกิจกรรม

เทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย'เน่ืองในวโรกาส

สำคัญ 

80 85 90 95 

2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

 

เพ่ือส.งเสริมให=นักเรียนได=

แลกเปล่ียนเรียนรู=กับชุมชน และ

หน.วยงานในชุมชน 

นักเรียนมีทักษะการทำงาน

เพ่ิมข้ึน 

80 85 90 95 

3. โครงการส.งเสริมการเรียนรู=ส่ิงแวดล=อม

และปâาชายเลน 

เพ่ือส.งเสริมให=นักเรียนอนุรักษ'

ธรรมชาติและส่ิงแวดล=อมท=องถ่ิน 

นักเรียนทุกคนได=เข=าร.วมกิจกรรม

การอนุรักษ'ธรรมชาติส่ิงแวดล=อม

และมีจิตสำนึกรักบ=านเกิด 

80 85 90 95 

4. โครงการศูนย'การเรียนรู=เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

เพ่ือส.งให=รู=จักน=อมนำหลักของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช=

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ครูพัฒนาระบบวิชาการ ตามหลัก

ของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

80 85 90 95 

5. โครงการประชาสัมพันธ' มีห=องประชาสัมพันธ'ท่ีมีวัสดุ

อุปกรณ'ท่ีครบถ=วน 

มีห=องประชาสัมพันธ'ท่ีมีวัสดุ 

อุปกรณ'ท่ีพร=อมใช=จำนวน 1 ห=อง 

80 85 90 95 

6. โครงการธนาคารขยะ เพ่ือส.งเสริมให=นักเรียนรู=จักการแยก

ขยะ การท้ิงขยะและประโยชน'ของ

ขยะ  

นักเรียนรู=จักการแยกของและท้ิง

ขยะให=ถูกต=องและสามารถนำ

ขยะมาใช=ประโยชน'อย.างมี

ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 
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กลยุทธ'ท่ี 5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู= และทวิศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค- ตัวช้ีวัด สภาพปKจจุบัน 
เปLาหมาย (รNอยละ) 

2565 2566 2567 
1. โครงการส.งเสริมกิจกรรมการเรียนรู= 

“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู=” 

 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครูสามารถเข=าใจและจัดทำ

หลักสูตรได= 

80 85 90 95 

2. โครงการ STEM ศึกษา 

 

เพ่ือพัฒนาทักษะนักเรียน การ

แก=ปqญหา ให=มีประสิทธิภาพ 

นักเรียนทุกคนเข=าร.วมกิจกรรม 

STEM ศึกษา และมีทักษะในการ

แก=ไขปqญหาได=ดีและมี

ประสิทธิภาพ 

80 85 90 95 

3. โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงอาชีพ 

 

ส.งเสริมและพัฒนาให=นักเรียนมี

อาชีพและมีงานทำ 

นักเรียนมีอาชีพ งานทำท่ีถนัด

และเหมาะสมกับตนเอง 

80 85 90 95 
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4. แผนการใชNงบประมาณและทรัพยากรตามโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ'ท่ี 1. ส.งเสริมและพัฒนานักเรียนให=มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม กลุ0มบริหาร 

2565 2566 2567 ท่ีรับผิดชอบ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

2. โครงการส.งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู=เรียน 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

3. โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ open house 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

4. โครงการส.งเสริมพัฒนางานแนะแนว 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

5. โครงการพัฒนาห=องสมุด มาตรฐาน 3D 19,000.00 19,000.00 19,000.00 57,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

6. โครงการส.งเสริมนิสัยรักการอ.าน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

7. โครงการรักษ'ภาษาไทย 15,000.00 15,000.00 15,000.00 45,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

8.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู=กลุ.มสาระ

คณิตศาสตร' 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

9.โครงการพัฒนาสู.ความเปhนเลิศและยกระดับการเรียนด=าน

วิทยาศาสตร'สู.อาเซียน 

27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

10.พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร' 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

11.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

12.โครงการพัฒนากลุ.มสาระการเรียนรู=สังคมศึกษาฯ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

13.โครงการพัฒนาความเปhนเลิศด=านกีฬา 93,000.00 93,000.00 93,000.00 279,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

14.โครงการพัฒนางานกลุ.มสาระฯ การงานอาชีพ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

15.โครงการหุ.นยนต' 50,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

16.โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถด=านศิลปะและดนตรี 27,000.00 27,000.00 27,000.00 81,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 
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กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม กลุ0มบริหาร 

2565 2566 2567 ท่ีรับผิดชอบ 
17.โครงการดนตรีพ้ืนเมืองเพ่ือชุมชน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

18.โครงการค.ายพัฒนาศักยภาพไวโอลินสำเนียงใต=สู.สากล 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

19.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและส.งเสริมการ

จัดการเรียนรู=ภาษาต.างประเทศ 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 72,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

20.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

21.โครงการธนาคารโรงเรียน 0 0 0 0 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

22.โครงการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา 75,000.00 75,000.00 75,000.00 225,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

23.โครงการส.งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 53,000.00 53,000.00 53,000.00 159,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

24.โครงการ TO BE NUMBER ONE 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

25.โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

26.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

27.โครงการโรงเรียนสุจริต 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

28.โครงการโรงเรียนสีขาว 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ'ท่ี 2. ส.งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให=เปhนมืออาชีพ มีความสามารถในการใช=ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม กลุ0มบริหาร 

2565 2566 2567 ท่ีรับผิดชอบ 
1.โครงการ  การขับเคล่ือนกระบวนการ"ชุมชนแห.งการเรียนรู=

ทางวิชาชีพ"(PLC) สู.สถานศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาสำหรับ

ครู 

1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

2.โครงการจ=างครูและบุคลากรจ=างครูและเจ=าหน=าท่ี 883,300.00 883,300.00 883,300.00 2,649,900.00 กลุ.มบริหารงานบุคคล 

3.โครงการพัฒนาบุคลากร 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00 กลุ.มบริหารงานบุคคล 
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กลยุทธ'ท่ี 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส.วนร.วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม กลุ0มบริหาร 

2565 2566 2567 ท่ีรับผิดชอบ 
1.โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 16,000.00 16,000.00 16,000.00 48,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

3.โครงการส.งเสริมการบริหารจัดการเรียนร.วม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

4.โครงการบริหารจัดการเงินประมาณส.วนกลาง 48,000.00 48,000.00 48,000.00 144,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

5.โครงการส.งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

6.โครงการบริหารจัดการกลุ.มงบประมาณ 17,000.00 17,000.00 17,000.00 51,000.00 กลุ.มบริหารงบประมาณ 

7.โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค 650,000.00 650,000.00 650,000.00 1,950,000.00 กลุ.มบริหารงบประมาณ 

8.โครงการยานพาหนะและการบำรุงรักษา 90,000.00 90,000.00 90,000.00 270,000.00 กลุ.มบริหารงบประมาณ 

9.โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและแหล.งเรียนรู= 90,000.00 90,000.00 90,000.00 270,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

10.โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ'ยาและเวชภัณฑ'พยาบาล 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

11.โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

12.โครงการ 5 ส. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

13.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

14.โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 0 0 0 0 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

15.โครงการพัฒนางานสารบรรณ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 
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กลยุทธ'ท่ี 4. พัฒนาการบริการด=านต.างๆ สู.ชุมชนอย.างต.อเน่ืองภายใต=หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม กลุ0มบริหาร 

2565 2566 2567 ท่ีรับผิดชอบ 
1. โครงการจัดการเรียนรู=ตามศาสตร'พระราชา 0 0 0 0 กลุ.มบริหารวิชาการ 

2. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 0 0 0 0 กลุ.มบริหารวิชาการ 

3. โครงการส.งเสริมการเรียนรู=ส่ิงแวดล=อมและปâาชายเลน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

4. โครงการศูนย'การเรียนรู=เศรษฐกิจพอเพียง 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

5. โครงการประชาสัมพันธ' 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

6. โครงการธนาคารขยะ 0 0 0 0 กลุ.มบริหารท่ัวไป 

 

 

กลยุทธ'ท่ี 5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู= และทวิศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ (บาท) รวม กลุ0มบริหาร 

2565 2566 2567 ท่ีรับผิดชอบ 
1. โครงการส.งเสริมกิจกรรมการเรียนรู= “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา

รู=” 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

2. โครงการ STEM ศึกษา 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 

3.โครงการหน่ึงโรงเรียนหน่ึงอาชีพ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 กลุ.มบริหารวิชาการ 
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ส"วนที่ 5 
แหล"งเรียนรู2 ภูมิป7ญญาท2องถิ่น 

 
1) ห%องสมุด มีขนาด 56 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห%องสมุด 14,300 เล@ม การสืบค%น

หนังสือและการยืม–คืนใช%ระบบ PLS3 จำนวนนักเรียนที่ใช%ห%องสมุดในปOการศึกษานี้ คิดเปUน 641 คน
ต@อวัน คิดเปUนร%อยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 
  2) ห%องปฏิบัติการ 
            ห%องปฏิบัติการวิทยาศาสตรX          จำนวน 4 ห%อง 
            ห%องปฏิบัติการคอมพิวเตอรX         จำนวน 2 ห%อง 
            ห%องดนตรีไทย    จำนวน 1 ห%อง 
   ห%องกลุ@มสาระการเรียนรู%สังคมศึกษา จำนวน 1 ห%อง 

ห%องอาเซียน    จำนวน 1 ห%อง 
  ห%องกลุ@มสาระการเรียนรู%ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห%อง 
  ห%องกลุ@มสาระการเรียนรู%คณิตศาสตรX จำนวน 1 ห%อง 
 3)  คอมพิวเตอรX      จำนวน 44 เคร่ือง 
            ใช%เพ่ือการเรียนการสอน             จำนวน 40 เคร่ือง 
      ใช%เพ่ือสืบค%นข%อมูลทางอินเทอรXเน็ต  จำนวน 44 เคร่ือง 
จำนวนนักเรียนที่สืบค%นข%อมูลทางอินเทอรXเน็ตในปOการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย 641คน คิดเปUนร%อยละ 
100 ของนักเรียนท้ังหมด 
 4) แหล@งเรียนรู%ภายในโรงเรียน 
 

แหล$งเรียนรู,ภายใน 
สถิติการใช,จำนวนคร้ัง/ป? 

ช่ือแหล$งเรียนรู, 
สวนปาลXม  , สวนยางพารา 300 

สระเล้ียงปลา 300 

สวนปcา 500 

ห%องปฏิบัติการกลุ@มสาระการเรียนรู% 500 

ห%องสมุดโรงเรียน 500 

ศูนยXคอมพิวเตอรXและอินเตอรXเน็ต 500 

โรงฝeกงาน 500 

เรือนเพาะชำ 500 
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โรงอาหาร 500 

สนามกีฬาบาสเกตบอล 1,000 

สนามฟุตบอล 1,000 

ลานอเนกประสงคX 1,000 

 
 5.) แหล@งเรียนรู%ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล$งเรียนรู,ภายนอก  
สถิติการใช,จำนวนคร้ัง/ป? ช่ือแหล$งเรียนรู, 

1. ชายหาดสำราญ ปากปรนและตะเสะ 10 

2. ศูนยXสินค%า  O-TOP หาดสำราญ 10 

3. ท่ีว@าการอำเภอหาดสำราญ 10 

4. บ%านเล้ียงนกนางแอ@น 10 

5. หมู@บ%านตัวอย@าง “เศรษฐกิจพอเพียง” 10 

6. บ%านลุงเสริม  เอ%งฉ%วน 40 

7.  ศูนยXสุขภาพชุมชน (อนามัยชุมชน) 10 

8.  บ@อเล้ียงกุ%ง 10 

9.  ห%องสมุดประชาชน 10 

10. ศูนยXการเรียนรู%ตำบล 10 

11. ชายหาดหาดสำราญ 10 

12. ท@าเรือหาดสำราญ 10 

13. ศูนยXเพาะพันธXกล%าไม%ควนล%อน 10 
 

 6) ปราชญXชาวบ%าน/ภูมิปvญญาท%องถ่ิน ผู%ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให%ความรู%แก@ครูและ 
นักเรียน ในปOการศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1 ช่ือ-สกุล นายอาเนยX  ให%ความรู%เร่ือง การเปcาปOz 
            6.2 ชื่อ-สกุล นายเสริม เอ%งฉ%วน ให%ความรู%เรื่อง การทำผลิตภัณฑXจากกะลามะพร%าว
            6.3 ช่ือ-สกุล นางหีด  แซ@เตียว ให%ความรู%เร่ือง  การทำขนมไทย  

6.4 ช่ือ-สกุล นายวีระพนธX  ตันตยาวิสุทธ์ิ ให%ความรู%เร่ือง  การร%องรำ  นาฏลีลา  
6.5 ช่ือ-สกุล นายสุนทร  จันทรXทอง ให%ความรู%เร่ือง การอนุรักษXปcาชายเลน  
6.6 ชื่อ-สกุล กลุ@มอนุรักษXปลาโลมา ให%ความรู%เรื่องการอนุรักษXปลาโลมา พะยูนและ

เต@าทะเล  
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บทบาทของผู2มีหน2าที่จัดการศึกษาและผู2มีส"วนเกี่ยวข2อง 
1.  บทบาทของผู,บริหาร ครู และนักเรียนต$อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.1 ผู%บริหาร  มีบทบาทหน%าท่ีในการบริหารจัดการองคXกร กำกับ ติดตามสนับสนุน ส@งเสริมตลอด

จนถึงการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ครู มีหน%าที่ในการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน%นผู%เรียนเปUนสำคัญ เพื่อให%

ผู%เรียนเปUนบุคคลแห@งการเรียนรู% มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงคXและเปUนพลเมืองท่ีดีของสังคม 

 1.3 นักเรียน มีบทบาทหน%าที่ในการพัฒนาการเรียนรู%ให%ได%ตามเกณฑXมาตรฐานการศึกษาแสวงหา

ความรู%และทักษะต@างๆเพ่ือพัฒนาตนให%เปUนบุคคลแห@งการเรียนรู% 

2.  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 มีบทบาทหน%าที่ในการให%คำปรึกษา สนับสนุน ส@งเสริม รวมถึงการกำหนดทิศทางการบริหารงาน

ของโรงเรียน และการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให%เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

เปUนไปตามแผนท่ีกำหนดไว% 
3.  บทบาทของผู,ปกครอง และองคUกรชุมชน 
 มีบทบาทหน%าที่ให%การสนับสนุน ส@งเสริม การจัดการศึกษาของโรงเรียน กำกับ ติดตาม และ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส@งเสริมการเรียนรู%ของผู%เรียน ตลอดถึงการสร%างความสัมพันธXที่ดีกับ

โรงเรียน 
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แนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน จะต%องกระทำอย@างต@อเน่ือง เพ่ือให%คำปรึกษาแนะนำ 

ช@วยเหลือ  
และร@วมกันแก%ไขปvญหาในระหว@างดำเนินงาน ซึ่งส@งผลให%การดำเนินงานเปUนไปตามวัตถุประสงคXที่วาง

ไว% ดังน้ี 
 1.  การกำกับ ตรวจสอบติดตาม 
 แต@งตั ้งคณะกรรมการกำกับ ตรวจสอบติดตามโดยมอบหมายให%ผู %ที ่ม ีส@วนเกี ่ยวข%อง เช@น 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู%บริหาร ตัวแทนครู เปUนคณะกรรมการ พร%อมทั้งจัดทำข%อกำหนดการ

ปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ ในการกำกับตรวจสอบติดตามการดำเนินงานให%เปUนไปตามแผนปฏิบัติ

การประจำปO กิจกรรมต@างๆท้ังก@อนและหลังการดำเนินการของทุกฝcาย 
 2.  การประเมินผล 

 กำหนดรูปแบบและเกณฑXการประเมินผลการดำเนินงานอย@างชัดเจน และรวบรวมเครื่องมือใน

การจัดหาข%อมูล สถิติข%อเท็จจริงที่ทันสมัยและเปUนปvจจุบัน เที่ยงตรงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปOและกิจกรรมต@างๆ 
 3.  การรายงาน 
 จัดเก็บ และรวบรวมข%อมูลสถิติผลการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมต@างๆของทุกฝcาย เม่ือ

ส้ินสุดโครงการ เพ่ือเปUนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในคร้ังต@อๆไป 
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ภาคผนวก 
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