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ค าน า 

โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ าเภอเขาชันสน จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ส่ งเสริม สนับสนุน และบริหาร           
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงได้จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์-
ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัด และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และชุมชน เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงใช้เป็นกรอบในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน         
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด    
ต่อการบริหารจัดการศึกษา 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกท่านที่ใหค้วามร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๕ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี       
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 

       โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
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สารบัญ 

    เรื่อง          หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑ 
    -ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ๑ 
   -ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ๒ 
   -ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 และแหล่งเรียนรู้ 

๔ 

   -ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) ๙ 
   -ผลงานรางวัล ๑๐ 
   -ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ ๑๒ 
   -ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ภายนอก ๑๗ 
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ๒๒ 
   -วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ๒๒ 
   -เปูาหมาย ๒๓ 
   -ความสอดคล้องของพันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ ๒๓ 
   -นโยบายและจุดเน้นโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ๒๕ 
   -แผนผังโครงสร้างการบริหารคุณภาพทั้งระบบ ๒๖ 
   -ค่านิยมร่วม ๒๗ 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๒๙ 
   -กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ๒๙ 
   -กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
                     ความสามารถในการแข่งขัน 

๓๒ 

   -กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๔ 
   -กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ 
                   ทางการศึกษา  

๓๗ 

   -กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓๙ 

   -กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
                    ในการจัดการศึกษา 

๔๑ 

ส่วนที่ ๔ การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ ๔๓ 
ภาคผนวก ๔๗ 
   -การอนุญาตใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔๙ 
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ส่วนที่ ๑ 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 ๑) ลักษณะภูมิประเทศ 
                        เขตพ้ืนที่ต าบลหานโพธิ์   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบ เป็นที่รับน้ าจาก
ภูเขาบรรทัด ท าให้มีน้ าท่วมขังบริเวณริมทะเลสาบเป็นเวลานาน มีพื้นที่เป็นพ้ืนที่ท านา และปลูก
ยางพารา ปลูกผักเพ่ือเศรษฐกิจ     และมีความอุดมสมบูรณ์ของปลาน้ าจืด จากคลองใหญ่หลายสาย 
รวมทั้งในทะเลสาบ ประชาชนส่วนหนึ่งจึงประกอบอาชีพประมงน้ าจืด  
 ๒) สภาพสังคม  การปกครอง  
                         ๑. การปกครอง  ในเขตความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การบริการของโรงเรียน
หานโพธิ์พิทยาคม ประกอบด้วยเขตการปกครอง  ประกอบด้วย ๒ ต าบล  ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 ต าบลหานโพธิ์ ๑๒ หมู่บ้าน  

หมู่ที่ ๑ บ้าน วังหลาม 
หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยแตน  
หมู่ที่ ๓ บ้าน ต้นโดน 
หมู่ที่ ๔ บ้าน พลู 
หมู่ที่ ๕ บ้าน ใหญ่ 
หมู่ที่ ๖ บ้าน แหลมดิน   
หมู่ที่ ๗ บ้าน ม่วงงาม  
หมู่ที่ ๘ บ้าน ทอนโดน  
หมู่ที่ ๙ บ้าน คลองขุด  
หมู่ที่ ๑๐ บ้าน นาดอน   
หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ปุาแหลม  
หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สะทัง  

               ต าบลควนขนุน ๑ หมู่บ้าน   
 หมู่ที่๕ บ้านควนสามโพธิ์   
                 ๓.) ประชากร   ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น การท านา   ท าสวนยางพารา   เลี้ยงสัตว์ (วัว ไก่)   ปลูกผักเศรษฐกิจ ศิลปิน
สาขาการแสดง ท าประมง  และ รับจ้างทั่วไป    
  ๔) ด้านการเมือง    เขตพ้ืนที่ของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม มีองค์การบริหารส่วน
ต าบลหานโพธิ์ และเทศบาลต าบลควนขนุน  
 ๕) ด้านศาสนา  ประชากรในพ้ืนที่เขตบริการศึกษาของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ๑๐๐ % มีศาสนสถานที่เป็นวัด ๖ แห่งคือ  

๑.วัดห้วยแตน  
๒.วัดหานโพธิ์โพธิ์ 
๓.วัดควนสามโพธิ์ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศกึษา 

๑ 
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๔.วัดควนโก 
๕.วัดแหลมดิน  
๖.วัดคลองขุด     

 ๖) ด้านวัฒนธรรม 
                   ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ และมีเพียงบางส่วนที่ย้ายมาจากที่อ่ืน หรือมา
แต่งงานกับคนในพ้ืนที่ การแต่งงานมีครอบครัวอยู่ในช่วงวัยรุ่น  วัยท างาน ที่จบการศึกษามาเพียง
ระดับข้ันพื้นฐาน  สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การด ารงชีวิตบ้างในกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นนักเรียนทั้งที่เรียนโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม และเรียนในตัวเมือง 
ด้านอาชีวะ  กิจกรรมทางศาสนา เช่น  บุญเดือนสิบ   บุญผ้าปุา บุญออกพรรษา (ชักพระ) ทอดกฐิน
สามัคคี แห่ผ้าขึ้นธาตุ(วัดเขียนบางแก้ว เป็นต้น  กิจกรรมทางความเชื่อเกี่ยวกับการแสดง มโนราห์   
โรงครู    
 ๗) ด้านการศึกษา    
                     ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาค่อนข้างน้อย และจบการศึกษาภาคบังคับ ในช่วง
หลังเยาวชนให้ความส าคัญกับการศึกษามากข้ึน 
  
๑.๒. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๒๓ ถนนสมศิริ  

หมู่ที่ ๒ ต าบลหานโพธิ์   อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๓๐ เว็ปไซค์โรงเรียน
http://www.hanpho.ac.th Tel.๐๗๔-๖๐๘๐๘๔   Fax ๐๗๔๖๐๘๐๘๔ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖     

  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเขาชัยสน ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๓๔ โดยมี นายจบ  แก้วทิพย์  อาจารย์  ๒  โรงเรียนเขาชัยสน มาเป็นผู้ดูแล  ต่อมาได้ร่วมกับผู้น า
ท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียนขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔  โดยมีนายพิทยา  ปุริสชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ งให้นายจบ แก้วทิพย์  ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่  จนถึงปี  พ.ศ. ๒๕๔๔  นายอนันต์  หนูพัฒน์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึง 
พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายประมาณ   ปรีชาวงศ์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๐ 
นายมณี  เรืองแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ถึง พ.ศ.๒๕๕๖  นายสมพร  กาญจนพันธุ์ 
ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง  ปี พ.ศ.๒๕๕๙  นายการุณ  ชูช่วย ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการ ๒๕๖๙-๒๕๖๓ และนายเชี่ยวชาญ คงสกุล ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ -ปัจจุบัน  

 
 
 
 
 
 

๒ 
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ความรู้ดี  ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม  น าชุมชน 

 
 

 
ฟูา-น้ าเงิน  หมายถึง  ปกติ หนักแน่น  มั่นคง ร่าเริง แจ่มใส 

  
 
 

                                                                    การศึกษาพัฒนาท้องถิ่น ตามแนววิถีพุทธ 
 
 

 
 

   ขันติ  หิตสุขาวหา หมายถึง ความอดทนน ามาซึ่งประโยชน์สุข      
 

  

 
“  สิ่งแวดล้อมสวยงาม ” 

 
 

    
                                       “  แต่งกายดี มีมารยาท ”          
                     
 
 
 
 
 
 

       สัญลักษณ์โรงเรียน 

ค าขวัญของโรงเรียน 

สีประจ าโรงเรียน 

คติพจน์ของโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน  

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

๓ 
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๑.๓ ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑) ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
  ๑.นายจบ  แก้วทิพย์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๔ 
  ๒.นายอนันต์  หนูพัฒน์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘
  ๓.นายประมาณ ปริชาติวงศ์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๐
  ๔.นายมณี  เรืองแก้ว ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๖
  ๕.นายสมพร  กาญจนพันธ์ ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙
  ๖.นายการุณ  ชูช่วย ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓
  ๗.นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน
  

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน 
 

   นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล       ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
  

๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑. นายเรืองเดช เรืองพริ้ม  ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  นายสมพร กาญจนพันธ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓.  นายเอือ้น เย็นทั่ว   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. นายสุรินทร์ กล้าหาญ  ตัวแทนผู้ปกครอง 
 ๕.  นายธีรยุทธ สุขสวัสดิ์  ตัวแทนศิษย์เก่า 
 ๖.  พระสมุชัยวุฒิ ชยวุฑโฒ  ตัวแทนพระภิกษุ 
 ๗.  นางสมศรี ทองสวัสดิ์  ตัวแทนชุมชน 
 ๘.  นางมยุรี  ฤทธิ์มาก   ตัวแทนครู 
 ๙.  นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



 
 

 

 

 
 
 
 
     
 

                                    
 
 

             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พ้ืนฐาน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

แผนภูมิโครงสร้าง  การบริหารงานโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

-งานแผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

-งานเลขานุการ 

-งานสารบรรณ 

-งานนโยบายและแผน 

-งานงบประมาณ 

-งานการเงินและบัญชี 

-งานพัสดุและสินทรัพย์ 

-งานสารสนเทศและเทคโนโลยี 

-งานยานพาหนะ 

-งานควบคุมภายใน 

-งานประกันคุณภาพ 

-งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 

-งานแผนงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 

-งานประชาสัมพันธ์ 

-งานโสตทัศนศึกษา 

-งานศูนย์คอมพิวเตอร ์

-งานอนามัยโรงเรยีน 

-งานโภชนาการ 

-งานร้านสวัสดิการ 

-งานคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานฯ 

-งานสัมพันธ์ชุมชน 

-งานอาคารสถานท่ี 

-งานจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

-งานแผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-งานพัฒนาหลักสูตร 

-งานจัดการเรียนการสอน 

-งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 

-งานทะเบียนวัดผล 

-งานส่ือ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

-งานห้องสมุด 

-งานนิเทศและวิจัยการศึกษา 

-งานโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพฯ 

-งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

-งานการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียน 

-งานแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล 

-งานอัตราก าลัง 

-งานพัฒนาบุคลากร 

-งานวินัยและรักษาวินัย 

-งานบ าเหน็จความชอบ 

-งานทะเบียนประวัติ 

-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

-งานส่งเสริมสวัสดิการครูและ
บุคลากร 

-งานส านักงานกลุ่มบริหารบุคคล 

-งานประเมินผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบริหารบุคคล 

 

-งานแผนงานกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

-งานควบคุมดูแลความประพฤติ 

-งานระดับชั้น 

-งานเวรประจ าวัน 

-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

-งานส านักงานกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน
โรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการฯ 

งานกลุ่มบริหารงบประมาณ งานกลุ่มบริหารทั่วไป งานกลุ่มบริหารบุคคล งานกลุ่มบริหารวิชาการ งานกลุ่มบริหารกิจการฯ 

๕ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

ข้อมูลด้านครูและบุคลากร 
 

ข้อมูลด้านครู และ บุคลากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ๑๐ มิย ๖๓) 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนบุคลากร โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 

ประเภท
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุเฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
เฉลี่ย ชาย หญิง 

ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ ๔๘ ๑ 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ครูประจ าการ ๔ ๑๐ - ๑๐ ๔ ๔๕ ๒๓ 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๑ - ๒ - ๒๗ ๑ 
นักการ/ภารโรง ๑ - ๑ - - ๕๐ ๖ 
พนักงานขับรถ - - - - - - - 

รวม 
๗ ๑๑ ๑ ๑๒ ๕   

      
  

 
ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   
               ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สาขาวิชา จ านวน(คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

๑. บริหารการศึกษา ๑ - 
๒. คณิตศาสตร์ ๓ ๑๒ 
๓. วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๓ 
๔. ภาษาไทย ๑ ๒๑ 
๕. ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๖ 
๖. สังคมศึกษา ๒ ๑๔ 
๗.การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ ๑๒ 
๘. ศิลปะและดนตรี ๑ ๑๓ 
๙. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑๕ 
๙.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) - - 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓) 

๕ 
๕ 

๗ 

๖ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๘ ๑๑ ๒๙ ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๑ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๒ ๔๑ ๘๓ ๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๙ ๕ ๒๔ ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒ ๑๑ ๑๓ ๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๑ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๓ ๒๘ ๖๑ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๗๕ ๖๙ ๑๔๔ ๖ 

 

หมายเหตุ จ านวนห้องเรียน หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามบัญชีเรียกชื่อ 

ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เขตพ้ืนที่การให้บริการศึกษาของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบล 

หานโพธิ์ จ านวน ๑๒ หมู่ ต าบลควนขนุน ๑๒ หมู่  
อาณาเขต        ทิศเหนือ        ติดต่อกับอ าเภอเมือง 
  ทิศใต้   ติดต่อกับเทศบาลต าบลเขาชัยสน 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านทะเลสาบสงขลา 
  ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลควนขนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังบริเวณโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

   
 
 

๘ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
   
 
 
 
 
 
เส้นทาง      

 จากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
๑๓๐  กิโลเมตร จากโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
(ส่วนแยกพัทลุง)  ๓๐  กิโลเมตร  และ จากโรงเรียนถึงอ าเภอเขาชัยสน ๕ กิโลเมตร 
 

 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 
ที ่ ชื่อสถานที่/ชื่อปราชญ์

ชาวบ้าน 
ที่อยู่ ลักษณะแหล่ง

เรียนรู้/ด้าน 
หมายเลข
โทรศัพท์ 

หมายเหตุ 

 สถานที่    แหล่งเรียนรู ้
หมายถึง 
สถานที่
ท่องเที่ยว/
โบราณสถาน/
โบราณวัตถุ/
แหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง/ 
ชื่อบุคคล 
(หมอดิน, 
หมอสมุนไพร,
เกษตรกร
ตัวอย่าง  
เป็นต้น 

๑ วัดพระธาตุเขียนบางแก้ว เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๔ 
ต าบลจองถนน 
อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 
๙๓๑๓๐ 

แหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ /
โบราณสถาน 
โบราฯวัตถุ /
ศาสนพิธี 

- 

๒ บ่อน้ าผุร้อน ต าบลเขาชัยสน 
อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง 
๙๓๑๓๐ 

แหล่งท่องเที่ยว  074691590 

 ปราชญ์ชาวบ้าน    
๑ นายสมบูรณ์ ทิพนุ้ย  -แพทย์แผนไทย 

-สมุนไพร 
 

๒ 
 

มโนราห์สมพรจิตร  -ร ามโนราห์  

๓ นายคล่อง  ผู้น าพิธีกรรม
ทางศาสนา 

 

 
1.๔ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ
โรงเรียน 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
โรงเรียน 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๕๔.๔๒ ๕๓.๖๘ ๕๕.๑๔ ๕๕.๘๑ ๕๔.๒๙ ๔๙.๓๐ 
สังคมศึกษาฯ       
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๔๕ ๒๖.๒๒ ๓๓.๒๕ ๒๗.๗๗ ๓๔.๓๘ ๒๘.๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๐๔ ๒๕.๖๒ ๒๖.๗๓ ๒๓.๓๘ ๒๕.๔๖ ๑๙.๘๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๑๐ ๓๔.๖๕ ๓๐.๐๗ ๓๐.๕๔ ๒๙.๘๙ ๒๖.๒๖ 

ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

๙ 

๑๐ 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99&tbm=lcl&ei=8ePKYvnyKbGM4-EPzuyL-A4&oq=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%99+&gs_l=psy-ab.3..0i13k1j38.62310.70136.0.70928.11.11.0.0.0.0.413.1577.5j5j4-1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.3.435...0i30i13k1j0i10k1j0i512i10k1j0i30i10k1.0.H3t3mKvn3OM&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f&safe=active&ssui=on


 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ
โรงเรียน 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
โรงเรียน 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ 
ประเทศ 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย

ระดับ
โรงเรียน 

ภาษาไทย ๔๗.๓๑ ๓๘.๐๕ ๔๒.๒๑ ๓๒.๖๐ ๔๔.๓๖ ๔๔.๒๐ 
สังคมศึกษาฯ ๓๕.๑๖ ๓๒.๑๕ ๓๕.๗๐ ๓๐.๓๓ ๓๕.๙๓ ๓๖.๓๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๔๑ ๒๒.๙๔ ๒๙.๒๐ ๒๓.๕๐ ๒๙.๙๔ ๒๔.๙๔ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๗๒ ๒๓.๐๐ ๒๕.๔๑ ๑๗.๑๗ ๒๖.๐๔ ๒๖.๕๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๕๑ ๒๕.๕๔ ๒๙.๒๐ ๒๗.๖๐ ๓๒.๖๘ ๓๐.๙๒ 

๒.ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ 
ด้านนักเรียน 
 ๑) นายธีระภาพ  หนูเทพ และนายปรเมษฐ์  หนูศรี ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน   

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๒) นายกิตตินาท  จันทร์แก้ว และด.ช.อิฐสรา  สายสุวรรณ ไ ด้ ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง     
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓) เด็กชายวิทวัส  แปูนจ ารัส และเด็กชายศาสตราวุธ  หนูวงศ์ ได้รางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1  - 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศีกษา
เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๔) ด.ญ.สุภัสสร  รัตนพันธ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาพุ่งแหลน ในการแข่งขันกีฬา  
กรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  ๖๙ ประจ าปี  ๒๕๖๑  

๕) น.ส.ชุติมา  เลิศศิริวิบูลย์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาพุ่งแหลน ในการแข่งขนั 
กีฬากรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  ๖๙ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

๖) ด.ช.ธนกฤต   อุปลา รางวลัชนะเลิศเหรียญทองกีฬาขว้างจักรในการแข่งขันกีฬา   
กรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  ๖๙ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

๗) น.ส.สุดารัตน์   ขวัญทอง รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาพุ่งแหลน ในการแข่งขัน 
กีฬากรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  ๖๙ ประจ าปี  ๒๕๖๑   

๘) ด.ช.มาโนช  หุ้มขาว รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาพุ่งแหลน ในการแข่งขันกีฬา   
กรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  ๖๙ ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
 

๙) นายปรเมษฐ์  หนูศรี และนายสุเทพ  สงคราม ชนะเลิศ เหรียญทองการ 
แข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑๐) นายอาณกร  นวลเกลี้ยง และนายสุทพ    สงคราม ชนะเลิศการแข่งขันการพัฒนาเกมด้วย
การโปรแกรมเชิงทัศน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๑๑ 
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  ๑๑) ด.ญ.สุภัสสร  รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในกีฬาพุ่งแหลนกรีฑา  นักเรียน  
นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  70 ประจ าปี  2562 
  ๑๒) น.ส.ชุติมา  เลิศศิริวิบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาพุ่งแหลน ในการแข่งขันกีฬา
กรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่  70 ประจ าปี  2562 

๑๓) ด.ญ.สุภัสสร  รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาพุ่งแหลน ในการ 
แข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 65 
ประจ าปี 2562    

๑๔) ด.ญ.สุภัสสร  รัตนพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาพุ่งแหลน กรุงเทพประกัน 
ชีวิตกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  2562    

๑๕) ด.ช.ธนกฤต  อุปลา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาพุ่งแหลน ในการแข่งขัน 
กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 65 ประจ าปี 
2562    

 
ด้านครูและบุคลากร 
 ๑) นางสาวมณฑิตา  แสงเดช เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 ๒) นางฟาริดา  ด้วงดล เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

 ๓)นางมยุรี  ฤทธิ์มาก เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น  ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒  

 ๔) นายนิคม   แสงแพง เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น  ม.1 – 3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศีกษา เขต 12 กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
๓. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓    ปรากฏผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

๑๒ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ด ี

๑๐ ๙.๖๑ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

๑๐ ๙.๖๔ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝุรู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

๑๐ ๙.๑๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐ ๘.๒๖ ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐ ๙.๕๒ พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

๕ ๔.๘๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดนสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

๕ ๔.๕๔ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา กิ

ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ

เพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

 

๕ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๕ ๕ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๒.๕๐ ดี 
  

๑๓ 
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 ตัวบ่งชี้ระดับดีมากได้แก่ ๑, ๒, ๓, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒ ระดับดีได้แก่ ๔, ๖ ระดับพอใช้ได้แก่ ๕ 
 โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี  คะแนนที่ได้ ๘๒.๕๐ คะแนน 
   ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง        ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก - 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 

จุดเด่น 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี โดยจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ       กิจกรรม
ชุมนุมกีฬา กิจกรรมตรวจสุขภาพด้วยตนเองและครูที่ปรึกษา กิจกรรมอย.น้อย จัดกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมกีฬา  
กิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รู้จักดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
และปลอดจากยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกปี มีการจัดอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้ผู้เรียนรู้จัก
ห่างไกลและผลเสียที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดปัญหาเรื่องชู้สาว จัดโครงการเสริมสร้างสุนทรีย์ด้านดนตรี นาฎศิลป์ 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน มี
สุนทรียภาพ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมไปวัดพัฒนาคุณธรรม 
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมในสุดสัปดาห์ ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่สร้างความ
หนักใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยแบ่งเบาภาระงานของครอบครัว หารายได้เลี้ยงตนเอง สร้างชื่อเสียงให้กับ
ครอบครัว ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม  โอบอ้อมอารี มุ่งมั่นตั้งใจในการ
เรียน ยอบรับความคิดเห็นของคนอ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต รู้จักประหยัดอดออม ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน มี
จิตสาธารณะ ร่วมงานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้  
บันทึกยอดนักอ่าน ส่งผลให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าความรู้จากการอ่าน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       รู้จัก
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกสถานศึกษา สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี 
  ๒) สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา โดยจัดโครงการเสริมสร้างสุนทรีด้านดนตรี นาฏศิลป์ โครงการโรงเรียนส่งเสริมกีฬา โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งผลให้ผู้เรียนมรสุขภาพกายที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลจากยาเสพติด 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีทักษะการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เรียนรู้ทักษะเบื้องตันใน
การท าเกษตรแบบพอเพียง สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักขององค์กรภายนอก 
โดยสถานศึกษาได้รับปูายสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามารถเป็น
แบบอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่ดี 
 
 
 

 ๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถ มีประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้ง ๕ ฝุายงาน พัฒนา
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้
การบริหารจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด องค์ประกอบของคณะกรรมสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ   ในการบริหาร มีส่วนร่วม

๑๔ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

ในการให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการบริหารงานของสถานศึกษา มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 ๓. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - 
   
 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ได้จัดท าและด าเนินการตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา จัดระบบสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดทุกสิ้นปีการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ 
  ๒) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี          และภาษาต่างประเทศ 
 ๒. ด้านการบริหารจดัการ 
  - 
 

 ๓. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ประสิทธิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาครูเป็นรายบุคคลอย่าง
เป็นระบบและการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  - 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

    ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ๑) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยได้แสดงความคิดเห็น ซักถามและวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือสร้างความคิดอย่าง
หลากหลาย และเน้นการฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแยกแยะ
ข้อเท็จจริง สรุปความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน ฟังและพูด น าความรู้ความเข้าใจสรุปเป็นความรู้ใหม่ และ
สามารถน าเสนอความคิดเห็นได้หลายรูปแบบตามความคิดของนักเรียนได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น การท า
กิจกรรมโครงงานแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมรายงานข่าว การบรรยายเรื่องจากภาพ 
กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ เขียนบรรยายภาพตามจินตนาการ     เขียนภาพจากเรื่อง กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ กิจกรรมแข่งขันทักษะในวันส าคัญต่างๆตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัด
ประกวดการวาดภาพ การเขียนเรียงความ การเขียนค าขวัญ เป็นต้น เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมิน

๑๕ 
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โครงการ/กิจกรรมและน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป  ครูควรร่วมกันวางแผนบูรณา
การให้ผู้เรียนมีทักษะในการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการบันทึกพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและน าผลการบันทึกมาศึกษาแก้ปัญหาและก าหนดวิธีพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ต่อไปและควรมีการส่งเสริมผู้เรียนในทุกระดับชั้นทุกกลุ่มผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  ๒) สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ อยู่ในระดับต่ ากว่าดีและควรส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑และม.๔            โดยฝึกให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ัน ตั้งในเรียน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น รางวัลผู้เรียนเข้าเรียนทุกภาคเรียน 
รางวัลผู้เรียนที่ตั้งใจเรียน เป็นต้น เพ่ือที่จะได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 
  ๓) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ          การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ด้วยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่
แท้จริง จัดกลุ่มผู้เรียนตามสภาพปัญหา จัดกิจกรรมที่หลากหลายและมอบหมายให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ที่มีท้ังในแลนอกสถานศึกษา จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานและสร้างองค์ความรู้ใหม่จากเนื้อหา
ความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรจัดให้มีการประเมินผลทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การ
น าไปใช้ การวิเคราะห์และการประเมินค่าด้วยวิธีที่หลากหลาย ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะเพ่ือให้
ทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียน จัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน จัดสอนซ่อมเสริม
อย่างเป็นระบบ ติวเข้มก่อนสอบ น าข้อสอบเดิมมาให้ผู้เรียนได้อ่านทบทวนบทเรียน จดสรุปเนื้อหาอย่าง
สม่ าเสมอ จัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  สถานศึกษาควรมีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือรักษา
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ .ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)          โดย
สถานศึกษาควรด าเนินการจัดท าข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
 

 ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรน าข้อเสนอแนะของครูแต่ละคนจากผลการพัฒนา
ในวิชาที่สอนของครู การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินแบบวัด 
แบบทดสอบแต่ละภาคเรียนมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละ
คนและเพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนถัดไปของครูแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เต็มศักยภาพ สถานศึกษาควรประเมินศักยภาพของครูตามเกณฑ์
การพิจารณาทั้ง ๘ ข้อ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของครูแต่ละคน 
  ๒)  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินของครูทุกคน ทุกภาคเรียนเพ่ือที่จะน าไป
พัฒนาครูแต่ละคน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในด้านการปฏิบัติควรท า
ให้ชัดเจนเป็นระบบ เช่น บันทึกการสอน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและเมื่อแก้ไขแล้วผลเป็น
อย่างไร เพ่ือน าผลการบันทึกมาปรับเปลี่ยนการสอนและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและในการจัดท า
วิจัยชั้นเรียนควรน าปัญหามาบันทึกหลักสอนเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาผู้เรียนได้ตรงจุดหรือแก้วิธีการสอนให้ดี
ขึ้น  

๑๖ 
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  ๓)  ครูควรน าผลการทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์และน ามาจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้จัดท าโครงการและกิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในแต่สาระการเรียนรู้ที่มีผล        
การประเมินต่ ากว่าระดับดี ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคลย่างต่อเนื่องและควร
วางแผนในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระยะยาว เน้นการแก้ปัญหากับผู้เรียนทันที
เมื่อเจอปัญหาทุกครั้งที่สอน ท าการวิเคราะห์ผลเพ่ือน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาประสบความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและต้นสังกัดจนเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและสังคมดี    อยู่แล้ว 
แต่เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตามหลักเกณฑ์และแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ครอบคลุมการด าเนินงาน ตามกฎกระทรวง สถานศึกษาควรก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  ให้ชัดเจนแล้ว
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 

  ก าหนดการพัฒนาทุกด้านภายใน ๒ ปี 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
  ไม่มี 
 
 
๑.๕ ผลการศึกษาปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก (วิเคราะห์ SWOT) 

 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งม ี๔ ประเด็น ดังนี้  

๑. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็น ข้อดี หรือ ข้อเด่น ที่จะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  

๒. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) หมายถึง ปัจจัยของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของโรงเรียน ที่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

๓. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ  
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่เอ้ืออ านวย หรือสนับสนุนสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  

๔. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม  
ภายนอกที่เป็นภัยคุกคาม หรอืข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบความส าเร็จหรือ
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 จาการส ารวจข้อมูลและการระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ปุาพะยอมพิทยาคม โดยตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ องค์กรเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

๑๗ 
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ของโรงเรียนตลอดทั้งองค์กรชุมชน โดยพิจารณาวิเคราะห์จากประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ปรากฏผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน  ดังนี้      
 
 
 
 
 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจริงในปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ในแต่ละดา้น ตามตาราง 
 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง จุดด้อย/จุดอ่อน 
-ครูทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอน 
-ครูมีความเสียสละในการปฏิบัติงาน 
-มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-ครูมีความคิดสร้างสรรค์ 
-นักเรียนมีทักษะชีวิต 
-นักเรียนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ 
-ห้องเรียนมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
-มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
-ครูอยู่ในวัยท างาน 
-ครูอยู่กันแบบกัลยาณมิตร 
-ครูมีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
-มีการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ 
-นักเรียนน าโทรศัพท์มาเป็นสื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
-โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา 

-ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
-ครูรับผิดชอบการสอนหลายรหัสวิชา/หลายชั้น 
-นักเรียนมีสภาพปัญหาหลากหลายทางด้าน
ครอบครัว 
 - นักเรียนขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานทางด้านทักษะ
การอ่านคิดค านวณเขียน 
 - ครูมีภาระงานมากท่ีนอกเหนือจากงานสอน 
 - ครูมีการส่งงานที่มอบหมายไม่ตรงเวลา 
- ครูค่ะทักษะการผลิตใช้สื่อที่ทันสมัย 
-การใช้บริการห้องสมุดมีน้อย 
-นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ 
- ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ทั่วถึงทุกห้องเรียน 
- ขาดหลักสูตรท้องถิ่น  
 
 

 
โอกาส อุปสรรค 

-มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด 
-การศึกษา(มโนราห์การเกษตรพระวิทยากร) 
-มีหน่วยงานภายนอกมาแนะแนวการศึกษาต่อ 
ได้รับทุนการศึกษา 
-มีนกัเรียนอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการที่ง่ายต่อการดูแล 

 

-นักเรียนมีปัญหาทางด้านครอบครัวเศรษฐกิจ 
-ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกไปเรียนในเมือง 
-นักเรียนอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครอง
ยาเสพติดและการพนันวัวชน 
-ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่านโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 
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งานงบประมาณ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง จุดด้อย/จุดอ่อน 
-มีการจัดท าแผนงานครอบคลุมทุกฝ่ายงานอย่าง
เป็นระบบ 
-มีการจ่ายเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
-การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

-การส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นตามก าหนด
ล่าช้า 
-การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 
-ภาระงานเจ้าหน้าที่มาก 

โอกาส  อุปสรรค 
-ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
อบต. 
-ได้รับการระดมทุนจากบุคคลภายนอกมาสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
-ได้รับสนับสนุนบุคลากรให้ความช่วยเหลืองานซ่อม
บ ารุง 

-โรงเรียนไม่สามารถเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพ่ือ
บริหารการจัดการศึกษาได้  

 

 
งานบุคลากร 

 
จุดเด่น/จุดแข็ง จุดด้อย/จุดอ่อน 

-มีบุคลากรตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
-มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
-บุคลากรได้รับการเข้าอบรมพัฒนาตนเองตามแผน 
ID plan 
-มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในโอกาส
ต่างๆ 
ครูไม่มีประวัติโดนลงโทษทางวินัย 

 

-บุคลากรตามโครงสร้างฝ่ายงานมีปริมาณจ ากัด 
-บุคลากรมีภาระงานรับผิดชอบหลายงาน 

 

โอกาส  อุปสรรค 
-มหาลัยอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
 

 

-ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังไม่ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน 
-การจัดส่งเอกสารอยู่ห่างไกลหน่วยงานต้นสังกัด 
-การต้องการข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมีความ
เร่งรัด 

 
 
 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
 

๑๙ 

๒๐ 
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จุดเด่น/จุดแข็ง จุดด้อย/จุดอ่อน 
-โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีร่มรื่นสวยงามเพ่ือต่อการ
เรียนรู้ 
-มีอาคารสถานที่ท่ีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
-ครูสนับสนุนทุนการศึกษา 
-โรงเรียนมีพ้ืนที่กว้างขวางต่อการท ากิจกรรม 
-โรงเรียนมีพืชเศรษฐกิจในสถานศึกษาที่สร้างรายได้
ให้สถานศึกษา 
-มีสถานที่บริการชุมชน 
-มีแหล่งน้ าในพื้นที่โรงเรียนไว้บริการชุมชน 

 

-ขาดการจัดท าข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
-บุคลากรมีอย่างจ ากัด 
-ขาดการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการอย่างเป็น
ขั้นตอน 
-โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าแบบเก่า( 2 เฟส)ไม่มีสายดิน 

 

โอกาส  อุปสรรค 
-มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอยู่ในพ้ืนที่โรงเรียน 
-มีชุมชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลพื้นที่
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  

 

-ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังไม่ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน 
-การจัดส่งเอกสารอยู่ห่างไกลหน่วยงานต้นสังกัด 
-ความต้องการข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมีความ
เร่งรัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง จุดด้อย/จุดอ่อน 

๒๑ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

-มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
-มีกิจกรรมสภานักเรียนที่เข้มแข็ง 
-ครูและนักเรียนมีสัมมาคารวะต่อกัน 
-นักเรียนแต่งกายดีมีมารยาท 
-นักเรียนมีจิตสาธารณะ 
-โรงเรียนมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน  

 

-การจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ 
-นักเรียนยังขาดความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
-ขาดการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน  

 

โอกาส อุปสรรค 
-ปกครองศิษย์เก่าให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการศึกษา 
-มีระบบการดูแล 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน 
-ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือจากชุมชนศิษย์เก่าใน
การสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
-ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาดูแล
นักเรียน 
-หน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน  

 

-พ้ืนฐานครอบครัวของนักเรียนอ่อนแอ 
 

 
 

 จากตารางสรุปได้ว่า โดยรวมของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมในทุกกลุ่มงาน มีจุดแข็ง และมีโอกาส 
ถือเป็น STAR หรือดาวรุ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
วิสัยทัศน์ 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

๒๒ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 
ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ อย่างเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชา 

 
พันธกิจ   

๑.  พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และศักยภาพ ความถนัด อย่างเป็นระบบ 
เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวสู่สากล ให้เป็นไป 
ตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของโรงเรียน  

๓.  ส่งเสริมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสู่
กระบวนการจัดการเรียนการสอน   

๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเอง ก้าวทันเทคโนโลยี และพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง สู่การมวีิทยฐานะท่ีสูงขึ้น  

๕.  บริหารโรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียน มุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ ค านึงถึงการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๖. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๗.สร้างเครือข่าย ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือมสี่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

กลยุทธ์ (Strategies) โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  

 ๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

 ๒. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 ๓. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

 ๕. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 
เป้าหมาย (Goals) 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 ๒.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียน 
โดยใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 ๓.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน 
 ๔.ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

๒๓ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

ความสอดคล้องของพันธกิจและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ดังนี้ 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาผู้เรียนตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
ศักยภาพ ความถนัด อย่างเป็น
ระบบ เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

       ๑.๑ ผู้เรียนรัก เทิดทูลสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ๑.๒ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร     
       ๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ตามความถนัด 

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

๒.  ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันก้าวสู่สากล และให้เป็นไป
ตาม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ
โรงเรียน 

         ๒.๑  ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพ 
        ๒.๒  ผู้เรียนแต่งกายดี มีมารยาท 
        ๒.๓  โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างขีดวามสามารถ
ในการแข่งขัน 

๓.  ส่งเสริมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาสู่กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน   

         ๓.๑  ผู้เรียนมีความรอบรู้และ
ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         ๓.๒ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
         ๓.๒ ผู้เรียนร่วมสืบสานอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

๔.  ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูได้พัฒนาตนเอง ก้าวทัน
เทคโนโลยี และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สู่การมี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 

         ๔.๑ ครูเป็นคนดีมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ 
         ๔.๒ ครูบริหารจัดการห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยน าเทคโนโลยี 
         ๔.๓ ครูมีผลงาน/นวัตกรรมที่
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
        ๔.๔ ครูได้รับการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวสู่วิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 
         ๔.๕ ครูจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม 
        ๔.๖ ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
        ๔.๗ ครูมีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม 
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

๕.  บริหารโรงเรียน 
ตามบริบทของโรงเรียน มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ ค านึงถึงการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

          ๕.๑ สถานศึกษามีการส่งเสริม
และสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๕.๒ สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
          ๕..๓ ประชากรทุกช่วงวัยได้รับ
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

กลยุทธ์ที่๔. สร้างโอกาส 
คว าม เสมอภาค  และ
ความเท่าเทียม การเข้าถึง
บริการทางการศึกษา  

 

๖.เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

         ๖.๑ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม
สวยงาม 
         ๖.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        ๖.๓ ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
        ๖.๔ ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

๒๔ ๒๔ 

๒๕ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

๗.  สร้างเครือข่าย 
ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนและ
หน่วยงานอื่น เพ่ือมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

 

๗.๑ สถานศึกษามีโครงสร้างและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗.๒ สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสถานศึกษา 
๗.๓ สถานศึกษามีการควบคุมภายใน
บริหารความเสี่ยง 
๗.๔ สถานศึกษาพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการศึกษา Big Data 
๗.๕ สถานศึกษาสร้างระบบเครือข่าย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  

 

 
นโยบาย/จุดเน้นโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

๑.  ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ  ๓ 
๓.  นักเรียนพูดภาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 
๔.  นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น 
๕.  ส่งเสริม พัฒนาอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
๖.  ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๗.  ส่งเสริมศักยภาพสมรรถนะนักเรียนด้าน เทคโนโลยี 
๘.  หนึ่งดนตรี หนึ่งกีฬา หนึ่งอาชีพ 
๙.  หนึ่งคน หนึ่งโครงงาน 
๑๐.สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 

๒๖ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

ค่านิยมร่วม (Shared Value)  
 

“ความรู้ดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม น าชุมชน” 
 

ความรู้ดี 
๑. มีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๔. มีความรู้เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. มีความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และ ศาสตร์พระราชา 
 

ทักษะเยี่ยม 
 

๑.. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ
ท างานที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 

๒. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศความรู้เกี่ยวกับ
สื่อและความรู้ด้านเทคโนโลยี 

๓. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ
นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็น
ตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และความ
รับผิดชอบเชื่อถือได้ (Accountability) และ ภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ (Responsibility) 

 
เปี่ยมคุณธรรม 

๑. เป็นผู้ที่มีศรัทธาในศาสนา   
๒. ยึดมั่นในหลักธรรม   
๓. มีค่านิยมที่ถูกต้อง   
๔. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อสังคม 
๕. รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม   
๖. มีความประพฤติดี   
๗. ซื่อสัตย์สุจริต  
๘. อดทน  
๗. มีน้ าใจเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่   
๘. สามารถด ารงชีวิตที่มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
๙. อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาติ และท้องถิ่น 
๑๐. มีความกตัญญู 
 

๒๗ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

น าชุมชน 
   ๑. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดีให้แก่ชุมชน โดยเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
ทั้งในด้านวิชาการและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนนั้น 

   ๒. เป็นแหล่งวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนของตนและมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยการกระตุ้นให้มีการศึกษาและส ารวจชุมชน 
การวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน ด้วยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการและประชาชนใน
ท้องถิน่ 

๓. ให้ความร่วมมือ ในการยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นโดยใช้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การฝึกอาชีพ การกระตุ้น ให้ประชาชนปฏิบัติตน
ตามหลักสุขอนามัย การให้ความรู้ด้านการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน นันทนาการ เป็นต้น 

๔. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนหลักการประชาธิปไตย ให้เด็กและผู้ใหญ่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของ
ตนเอง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงโรงเรียนและท้องถิ่นของตน ให้ประชาชนมีความ
ศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและน าหลักประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวันของตน 

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ท าหน้าที่เป็นผู้น าให้แก่ชุมชน โดยให้ครูได้พัฒนา
ความสามารถของตนร่วมกับผู้น าอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น 

๖. ให้บริการ ในรูปของ คณะครู บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน มาใช้ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 เป้าประสงค์ ๑.๑ ผู้เรียนรัก เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
                                 จริยธรรม ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            ๑.๒ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร     
              ๑.๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามความถนัด 
       ๑.๔  ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ๑.๕ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                ๑.๖ ผู้เรียนร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒๙ 



 
 

 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
   ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ.

๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
รัก เทิดทูลสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

-โครงการโรงเรียนสีขาว 
-โครงการส่งเสริมสภานักเรียน 
-โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประเพณีอันดีงาม 
 

๑ ๙๐ ๙๕ ๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 
 

ครูอภัย 

ครูนิคม 

ครูโชค 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
มีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร 

-โครงการพัฒนาความรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมติวเข้ม โอเน็ต 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 

๑ ๙๕ ๙๕ ๖๓,๐๐๐ 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๖๗ 

ครูนิคม 

ครูเนาวรัตน์ 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มีความสามารถในการเรียนรู้
ตามความถนัด 

-โครงการส่งเริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมติวเข้ม โอเน็ต 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
-กิจกรรมลดเรียน-เพ่ิมรู้ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

๑ ๘๐ ๘๒  
๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๖๗ 

๖๐,๐๐๐ 
๑๓,๔๖๗ 

 
๕๕,๐๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูนิคม 

๓๐ 



 
 

 

 

 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 
เป้าหมาย  

งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
   ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ.

๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
มีความรอบรู้และทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-โครงการรณรงค์วัยรุ่นไทยต้ายภัยยาเสพ 
ติดในสถานศึกษา 
-โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิชาทหาร 
-โครงการส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถ 
ใช้ถนนของนักเรียน 
-โครงการ TO BE NUMBER 1 

๑ ๘๕ ๘๗ ๑๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๕,๙๗๖ 

 
ครูนิคม 
 
ครูมยุรี 
 
ครูสุจิตรา 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประเพณีอันดีงาม 
-โครงการวันคริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่ 

๑ ๙๕ ๙๖ ๖,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 

ครูโชคชัย 
 
ครูสุจิตรา 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
ร่วมสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประเพณีอันดีงาม 
-โครงการวันคริสต์มาส-วันขึ้นปีใหม่ 

๑ ๙๕ ๙๖ ๖,๐๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
 

ครูโชคชัย 
 
ครูสุจิตรา 

 
 
 

 
๓๑ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

กลยุทธ์ที ่๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดวามสามารถ 
               ในการแข่งขัน 
 เป้าประสงค์    ๒.๑  ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆได้อย่างเต็มศักยภาพ 
           ๒.๒  ผู้เรียนแต่งกายดี มีมารยาท 
          ๒.๓  โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



 
 

 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ.

๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน
เวทีต่างๆได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

-โครงการส่งเริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
-กิจกรรมติวเข้ม โอเน็ต 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ 
-กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพ่ิมเวลารู้ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

๑ ๗๕ ๘๐  
๑๐,๐๐๐ 
๘,๐๖๗ 

๖๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๕๕,๐๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
แต่งกายดี มีมารยาท 

-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประเพณีอันดีงาม 

๑ ๙๐ ๙๕ ๖,๐๐๐ 
 

ครูโชคชัย 

ผู้รับบริการพึงพอใจใน
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ไม่น้อยกว่าระดับมาก
ขึ้นไป 

-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 

๒ ๘๕ ๙๐ ๒๑๕,๒๕๒ 
๑๘,๔๖๔ 

ครูโชคชัย 

 
 
 
 
 
 
 

 ๓๓ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้าประสงค์ ๓.๑ ครูเป็นคนดีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิด 
                                วิเคราะห์ 
                 ๓.๒ ครูบริหารจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยน าเทคโนโลยี 
               ๓.๓ ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
                           ๓.๔ ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๓.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่ 
                                 หลากหลาย 
                ๓.๖ ครูมีผลงาน/นวัตกรรมที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 
                ๓.๗ ครูได้รับการพัฒนาความรู้และประสบการณ์อย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวสู่วิทยฐานะ 
                                ทีสู่งขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 



 
 

 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ครูทุกคน เป็นคนดีมี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
-โครงการจัดหา-พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหา-พัฒนาสื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมจัดหา-พัฒนาสื่อการเรียนรู้สังคม 
-กิจกรรมจัดหา-พัฒนาสื่อการเรียนรู้
อังกฤษ 
-กิจกรรมจัดหา-พัฒนาสื่อการเรียนรู้พละ
ศึกษา 
-โครงการจัดหา-พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 
๓๖,๕๐๐ 

ครูฟาริดา 
ครูเนาวรัตน์ 
 
 
ครูโชคชัย 
 
ครูสุจิตรา 
 
ครูพรชัย 
 
ครูกันทิมา 

ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
บริหารจัดการห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดย
น าเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ 

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
-โครงการพัฒนาห้องสมุดสู่การเรียน 
 

๓ ๘๕ ๙๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 
๓๕,๐๐๐ 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูฟาริดา 

 
 

 
๓๕ 



 
 

 

 

 
 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
มีผลงาน/นวัตกรรมที่น าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
 

๒,๓ ๘๕ ๙๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูฟาริดา 

ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์
อย่างต่อเนื่องเพ่ือก้าวสู่
วิทยะฐานะที่สูงขึ้น 

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
 

๒,๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูฟาริดา 

ครูทุกคนจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
 

๒,๓ ๘๕ ๙๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูฟาริดา 

ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยง
กับบริบทของชุมชนและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
 

๒,๓ ๘๕ ๙๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูฟาริดา 

 ครูทุกคนมีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงโดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการที่ 
หลากหลาย        

-โครงการนิเทศภายใน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู 
-โครงการพัฒนางานวัดประเมินผล 

๒,๓ ๘๕ ๙๐ ๒,๐๐๐ 
๓๓,๔๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูฟาริดา 

 
๓๖ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

 เป้าประสงค์ ๔.๑ สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและหลักปรัชญาของ 
                                เศรษฐกิจพอเพียง 
                ๔.๒ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
                 ๔..๓ ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ 
                                 เท่าเทียม 

๓๗ 



 
 

 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ.

๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

-โครงการรักษ์ไทย 
-กิจกรรมวันร าลึกสุนทรภู่ 
-กิจกรรมวันภาษาไทย 
-กิจกรรมเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก 
-โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ(สถานศึกษาพอเพียง 

๑ ๘๕ ๙๐  
๓,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๓,๗๒๒ 

 
๒๒,๕๐๐ 

ครูกันทิมา 
 
 
 
ครูมยุรี 

สถานศึกษามีระบบการ
ประกันคุณภาพที่เข้มแข็งไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

-โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
(ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
-โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายใน 

๒ ๘๕ ๙๐  
๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

ครูนาฏยา 

ประชากรทุกช่วงวัยทุกคน
ได้รับการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

-โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
-กิจกรรมสวัสดิการและทุนการศึกษา 
-โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
คอมพิวเตอร์(พ่ีสอนน้อง) 
-โครงการรถรับส่งนักเรียน 
 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๑,๗๒๐ 
๔,๕๐๐ 

 
๑๑,๔๐๐ 

 
๖,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 

ครูเนาวรัตน์ 
ครูมยุรี 
 
ครูมณทิตา 
 
 
ครูนิคม 

 
 

 ๓๘ 



 
 

 

 

แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์          ๕.๑ โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมสวยงาม 
             ๕.๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
              ๕.๓ ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม 
            ๕.๔ ผู้เรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๙ 



 
 

 

 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ.

๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

ผู้รับบริการพึงพอใจใน
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม 
ของโรงเรียนไม่น้อยกว่าระดับ
ดีขึ้นไป 

-โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
 
 

๒,๓ ๘๐ ๙๐ ๔,๐๐๐ 
๒๑๕,๒๔๒ 
๑๘,๔๖๔ 

ครูเพ็ญศรี 
ครูโชคชัย 
ครูมยุรี 

ผู้รับบริการพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่าระดับดีขึ้นไป 

-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
 

๓ ๘๐ ๙๐ ๒๑๕,๒๔๒ 
๑๘,๔๖๔ 

ครูโชคชัย 
ครูมยุรี 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
มีจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม 

-โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
 

๒,๓ ๘๐ ๙๐ ๔,๐๐๐ 
๒๑๕,๒๔๒ 
๑๘,๔๖๔ 

ครูเพ็ญศรี 
ครูโชคชัย 
ครูมยุรี 

ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 

-โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมโรงเรียนสะอาด 
 

๒,๓ ๘๐ ๙๐ ๔,๐๐๐ 
๒๑๕,๒๔๒ 
๑๘,๔๖๔ 

ครูเพ็ญศรี 
ครูโชคชัย 
ครูมยุรี 

 
 
 

 ๔๐ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 เป้าประสงค์   ๖.๑ สถานศึกษามีโครงสร้างและการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

                           อย่างเป็นระบบ 

     ๖.๒ สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

                           มิชอบในสถานศึกษา 

     ๖.๓ สถานศึกษามีการควบคุมภายในบริหารความเสี่ยง 

     ๖.๔ สถานศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลการศึกษา Big Data 

     ๖.๕ สถานศึกษาสร้างระบบเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๑ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
โครงการ/กิจกรรม 

 
ตอบสนองมฐ./ผลผลิต 

เป้าหมาย  
งบประมาณ 
(๒๕๖๔+
๒๕๖๕) 

 
ผู้รับผิดชอบ ปี พ.ศ.

๒๕๖๔ 
ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ 

สถานศึกษามีโครงสร้างและ
การด าเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

-โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/เครือข่ายผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองนักเรียน 

๒,๓ ๙๐ ๙๕ ๒๐,๓๗๖ ครูมยุรี 

สถานศึกษาสนับสนุน
กิจกรรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในสถานศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐ 

-โครงการพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
-โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
(ท าแผนฯ) 
-โครงการพัฒนางานการเงินบัญชี 
 

๒,๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒๖,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐ 

ครูเพ็ญศรี 
ครูนาฏยา 
 
 
ครูโชคชัย 

สถานศึกษามีการควบคุม
ภายในบริหารความเสี่ยงไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดระบบควบคุมภายใน 

๒ ๘๐ ๘๕ ๖,๐๐๐ ครูมยุรี 

สถานศึกษาพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการศึกษา Big 
Dataไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

-โครงการพัฒนาเว็บไซต์และต่อทะเบียน 
-โดเมนเนมโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

๒,๓ ๘๐ ๘๕ ๑๒,๔๐๐ 
 

ครูมณฑิตา 

สถานศึกษาสร้างระบบ
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

-โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ 
เครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองนักเรียน 

๑,๒,๓ ๘๕ ๙๐ ๒๐,๓๗๖ ครูมยุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๒ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 
  
  
 
๔.๑ แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เป็นแผนกล

ยุทธ์ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ภายในระยะเวลา ๒ ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๔ - 

๒๕๖๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสอดคล้องกับการ

ด าเนินงานตามกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนพฒันาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยังด าเนินงานภายใต้

หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลที่มีความโปร่ งใส เป็นธรรม มีความ

รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือบังเกิดผลอันพึงประสงค์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม  ควรจะต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในการพัฒนาระหว่างสถานศึกษากับท้องถิ่น ชุมชน 

ผู้ปกครอง เพ่ือน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกรอบ   

ทิศทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

ให้ครู และบุคลากรในสังกัด รับทราบและสร้างความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างถูกต้องชัดเจน ตรงกัน และสร้างกลไกในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับกลไก

การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบทิศทางที่ก าหนดไว้ 

ในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕   

สู่การปฏิบัติ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง         

มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

กระบวนการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

๑. สร้างความเข้าใจระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ที่จะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

 

๔๓ 

ส่วนที่ ๔ การบริหารแผนสู่ความส าเร็จ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

๒. สร้างแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้การน า

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

๓. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เปูาประสงค์ จุดเน้นการด าเนินงาน ตัวขี้วัดและเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากร  

ทุกระดับ ทุกคน และผู้เกี่ยวข้องไดร้ับรู้ และเข้าใจตรงกัน 

๔. จัดระบบโครงสร้าง  เป็นค าสั่ง กระบวนการท างาน และมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบที่ซัดเจน 

๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม 

๖. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธารณะ โดยการจัดท ารายงาน

ประจ าปี เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเก่ียวกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจาก

การด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 

เป้าหมายการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ คือ 

๑. นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะและอยู่อย่าง 

พอเพียง 

๒. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ

วัฒนธรรม บนพื้นฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพ 

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตาม

มาตรฐาน การปฏิบัติงานและมาตรฐานต าแหน่ง มีความก้าวหน้าทางอาชีพ 

 

๔๔ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

๕. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด 

ชีวิตให้กับชุมชน 

๖. โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐาน 

ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกฝุาย 

 ๔.๒ การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลแนวทางการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลเพ่ือให้การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม โดยด าเนินการ 

- ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ กรณีท่ีเป็นโครงการต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดข้ึนจริง 

- การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพ่ือ

ทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ตัวขึ้วัด เปูาหมาย หรือปรับเปลี่ยน

กิจกรรมให้มี ความเหมาะสม 

- การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลโครงการ       

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา ๑ ปีที่

ผ่านมา กับการสอดคล้องตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ ปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลถึง

การ แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งได้แก่ 

๑. ผู้น าองค์กรให้ความส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ

พัฒนาอย่างเข้มแข็ง และการตรวจสอบ ติดตามอย่างเข้มข้น และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกล

ยุทธ์การ ด าเนินงานทุกปี 

๒. บุคลากรทุกคนทั้งองค์กร ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 

๔๕ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

๓. มีการสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ ให้บุคลากรทั้งองค์กรด้วยช่องทาง 

ที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยง      

สู่การปฏิบัติ 

๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการท างานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับ

สภาพ และบริบท 

๖. มีการมอบหมายภารกิจการขับเคลื่อน เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม    

ตามบทบาทหน้าที่ และสร้างระบบการจูงใจที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ 

 
............................................................................................................ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๖ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
      
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

คณะท างาน 

ที่ปรึกษา  

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
2. นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
3. นางสาวเนาวรัตน์  สังข์โพธิ์    ครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

คณะท างาน 

๑. นายโชคชัย  สุดเรือง  ประธานคณะท างาน 
๒.นางมยุรี  ฤทธิ์มาก  รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายอภัย  พงศ์ไพบูลย์  กรรมการ 
          ๔. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์                  กรรมการ 
          ๕. นางฟาริดา  ด้วงดล                      กรรมการ 

๖. นางอ าไพ  นาคินทร ์  กรรมการ 
          ๗. นายนิคม  แสงแพง   กรรมการ 
 ๘. นางสาวมณฑิตา แสงเดช   กรรมการ 
          ๙. นางสาวสุจิตรา หนูสิงห์   กรรมการ  
          ๑๐.นางระเบียบ  สุขมิ่ง   กรรมการ 
          ๑๑.นางวิธวินท์  บุญรัตน์   กรรมการ 
          ๑๒.นายพรชัย    คงด านิ   กรรมการ  
          ๑๓. นางเพ็ญศรี  เรืองสุวรรณ  กรรมการ 
 ๑๔.นางสาวกันทิมา จันทร์แจ่ม  กรรมการ   

๑๕.นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว  กรรมการและเลขานุการ   
          ๑๖. นายนัฐพงษ ์ สังทอง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
                
    

   
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 



 

 แผนปฏิบติัการ ๒ ปีโรงเรียนหานโพธ์ิพิทยาคม 

การอนุญาตใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม   ได้พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โรงเรียนหานโพธิ์
พิทยาคมแล้ว เห็นว่า  มีความสอดคล้อง เหมาะสม เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง และ
ชุมชน  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆ ด้าน ให้บรรลุเปูาหมาย  ส่งผลถึง
นักเรียนอันจะน าไปสู่คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได ้  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคมฉบับนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ
ของโรงเรียนที่ชัดเจน น าไปสู่แนวทางในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นคู่มือ   
ในการปฏิบัติงาน การก ากับ ตรวจสอบ ดูแล และติดตามผลของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  จึงมีความ
เห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ฉบับนี้ได ้ 
 

             
                                สจ.เรืองเดช  เรืองพริ้ม    
                                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                                               โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 
 
 

 
 

 
 

๔๙ 


