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ชื่องาน / โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.9 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 4 ประเด็นที่ 4.1 – 4.4 วาระท่ี 5 ประเด็นที่ 5.1  วาระที่ 6 ประเด็นที ่6.2 – 6.3   
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่1, 2, 4, 5, 7, 8 ,9, 10, 11  
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1.2 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายที่ 1.1- 1.2           
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2.1- 2.2      
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าหมายที่ 5.2 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบ      นางภฤศพร หมื่นสระชุม และว่าที่ร.ต. วรวุฒิ  เหมเด็น  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล-   
อดุลยเดชมหาราช ผู้ทรง
เป็นนักปราชญ์และนัก
ภาษาไทย รวมทั้งเพ่ือน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระองค์ท่ีได้ทรงแสดง
ความห่วงใยและ

กิจกรรมที่ 1  
วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม    
วันภาษาไทยแห่งชาติ 
- ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
มีความรู้จากการเข้าชม
นิทรรศการวันภาษาไทย

กรกฎาคม 
2565 

 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 
ของจำนวน
นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์  
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม        
วันภาษาไทย 
2. ร้อยละของ
จำนวนนักเรียน  
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

พระราชทานแนวคิดต่าง ๆ 
เกี่ยวกับภาษาไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะและ
แสดงศักยภาพทางด้านการ
ฟัง  การพูด การอ่าน และ
การเขียนอย่างสร้างสรรค์  
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกด้าน
ความคิดสร้างสรรค์  และมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางภาษาไทย
แก่นักเรียนตามศักยภาพ 
6. เพ่ือเชิดชูเกียรติสุนทรภู่
กวีเอกของไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แห่งชาติ 
- ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดทักษะทาง
ภาษาไทย   
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากร
ตระหนักถึงความสำคัญ
ของภาษาไทยและเข้าร่วม
กิจกรรม 
- นักเรียนได้รับความรู้และ
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาไทย 
- นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดีใน
การร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์
ทางภาษาไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
- นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ตามศักยภาพ
ของตนเองได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีทักษะใน     
การอ่านเพ่ิมขึ้น
ภายหลังที่ได้เข้า
ร่วมโครงการ 
3. ร้อยละของ
จำนวนนักเรียน  
มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์  และ
เกิดความ
ภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
เพ่ิมข้ึน 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

 
 
 
 
1. เพ่ือให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 
3 ที่มีความบกพร่องด้าน
การอ่าน อ่านหนังสือออก
และอ่านหนังสือคล่อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 
3 ที่มีความบกพร่องด้าน
การเขียนเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน – 
เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นักเรียนรักการเรียนรู้
และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านการอ่าน
การเขียนช่วงชั้นที่ 3   
อ่านออก  อ่านคล่องและ
เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ  80   
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนที่มีความ
บกพร่องด้านการอ่าน  
การเขียน  อ่านหนังสือ
ออก  อ่านหนังสือคล่อง 
และเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
 
 
 

 
 
 
 
ธันวาคม 2564 

- 
เมษายน  2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางสุบ๊ะ  มาลินี 
และ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ร้อยละ 80 
ของจำนวน
นักเรียนที่มีความ
บกพร่องด้าน  
การอ่าน การ
เขียน พัฒนาด้าน
การอ่านถูกต้อง
และคล่องขึ้น  
และเขียนหนังสือ
ถูกต้องขึ้นผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนด 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนศึกษา  
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้                    
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
หวงแหนรักษ์ท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 

กิจกรรมที่ 3 
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้      
“ย้อนรอยเมือง
เก่า เล่าเรื่อง
สงขลา” 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 สายศิลป์ภาษา  
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  5  สายศิลป์ภาษา  
ได้ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาร้อยละ 100 
2. นักเรียนได้รับความรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ร้อยละ 100 
4. นักเรียนนำความรู้ไป
พัฒนาของท้องถิ่นตนเอง
รอ้ยละ 80 

ธันวาคม 2564 
- 

มีนาคม  2565 

5,000  นางอัจจิมา  เครือวัลย์ ร้อยละ 100   
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  
สายศิลป์ภาษา ได้
ศึกษาหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา
ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  
สายศิลป์ภาษา 
ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้
ร้อยละ 100 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิด
รวบยอด คิดอย่างเป็น
ระบบและมีการคิดแบบ 
องค์รวม 
2. สามารถคาดการณ์  
กำหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจได้ 
3. สามารถประเมินและ
เลือกแนวทางการตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
4. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
5. สนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ รอบตัว ใช้
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ
สื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา   
6. สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
และสนุกกับการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 
ส่งเสริมทักษะ
ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 
กิจกรรมที่ 2 
หุ่นยนต์ควบคุม
ด้วยโทรศัพท ์
มือถือ 
 
กิจกรรมที่ 3 
อบรมเขียน 
โปรแกรม      
ลงบอร์ด 
 
กิจกรรมที่ 4 
นำเสนอผลงาน
รายวิชา
คอมพิวเตอร์ 
 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนโรงเรียน         
จะนะชนูปถัมภ์ จำนวน  
700  คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิด
แบบองค์รวม ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ กำหนด
เป้าหมาย และแนวทาง
การตัดสินใจได้ ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนสามารถประเมิน
และเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจ  และแก้ไขปัญหา
อย่างมีสติได้ ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมี
จินตนาการ ร้อยละ 80 

พฤศจิกายน 
2564  

- 
 กันยายน 2565 

7,786  
 
 
 
 

15,000  
 
 
 
 

15,000  
 
 
 
 

5,000  
 
 
 
 
 

นางสุธินาญ  แก้วเรียง 
 

1. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็น
ระบบและมีการ
คิดแบบองค์รวม 
ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ 
กำหนดเป้าหมาย 
และแนวทางการ
ตัดสินใจได้    
ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนสามารถ
ประเมินและเลือก
แนวทางการ
ตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาอย่าง
มีสติได้ ร้อยละ80 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

7. มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ 
8. มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

กิจกรรมที่ 5  
ประลองความรู้
ด้านวิทยา- 
ศาสตร์ทุกสาขา 
วิชา 
 
กิจกรรมที่ 6 
เข้าค่าย      
ดาราศาสตร์ 

5. ผู้เรียนแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
ใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ ได้ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา         
ร้อยละ80 
6. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นและสนุกกับ         
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 
7. ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์          
ร้อยละ 70 
8. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 50 

1,000  
 
 
 
 
 

20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมี
จินตนาการ   
ร้อยละ 80 
5. ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ รอบตัว ใช้
ห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อ
ต่างๆ ได้ท้ังใน
และนอก
สถานศึกษา    
ร้อยละ 80 
6. ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น และสนุกกับ
การเรียนรู้     
ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

7. ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
8. ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับ 
ชาติเฉลี่ยตาม
เกณฑ์ ร้อยละ 50 

1. ผู้เรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถใช้ใน
การเรียนการสอนได้ 
2. ผู้เรียนมีศักยภาพใน  
การเรียนดีขึ้น 
3. ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
4. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้
ได้เต็มศักยภาพ 
 

กิจกรรมที่ 1
จัดหาสื่อ     
การสอน
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
  
กิจกรรมที่ 2
พัฒนาศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90    
ขึ้นไปมีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถใช้ใน
การเรียนการสอนได้ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80    
ขึ้นไปมีศักยภาพใน      
การเรียนดีขึ้น 
3. ผู้เรียนร้อยละ 80     
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนดีขึ้น 
 

พฤศจิกายน 
2564  

-  
กันยายน 2565 

25,000  
 
 
 
 
 

3,000  
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 

1. ผู้เรียน      
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
มีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและ
สามารถใช้ใน  
การเรียนการสอน
ได้ 
2. ผู้เรียน      
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีศักยภาพใน 
การเรียนดีขึ้น 
 

 



47 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
6. ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้เต็มศักยภาพ
ของตนเอง 
 

กิจกรรมที ่3
คลินิก
คณิตศาสตร์ 
 
 
 

4. ผู้เรียนร้อยละ 90    
ขึ้นไปสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้เต็ม
ศักยภาพ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90    
ขึ้นไปสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถใช้ใน
การเรียนการสอนได้ 
2. ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การเรียนดีขึ้น 
3. ทำให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 
4. ผู้เรียนศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และสามารถ

2,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3. ผู้เรียน      
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 
4. ผู้เรียน      
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
สามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ได้เต็ม
ศักยภาพ 
5. ผู้เรียน      
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ
ของ ไทย และของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนนำไปใช้
ในการอยู่ร่วมกัน ทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความสุข ในการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

กิจกรรมที่ 1 
ธรรมศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 2 
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์
ของไทย 
กิจกรรมที่ 3 
สัปดาห์อาเซียน 
กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน      
จะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ
ของไทย  และของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน นำไปใช้
ในการอยู่ร่วมกัน ทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความสุข ในการเป็น
ประชาคมอาเซียน      
ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความรู้  
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะ

พฤศจิกายน 
2564 

- 
ตุลาคม 2565 

2‚000  
 
 

28‚000  
 
 

 
 

5‚000  
 

5‚000  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. นักเรียน
โรงเรียน          
จะนะชนูปถัมภ์  
มีความรู้ ความ
เข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ลักษณะเฉพาะ
ของไทย และของ
ประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน นำไปใช้
ในการอยู่ร่วมกัน 
ทำงานร่วมกันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีความสุข ในการ
เป็นประชาคม
อาเซียนร้อยละ85 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

 
 
 

ของไทย และของประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน 
2. นักเรียนทำงานร่วมกัน
และอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความสุข ในการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

2. นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม 
ลักษณะเฉพาะ
ของไทย และของ
ประเทศต่างๆใน
อาเซียน 
3. นักเรียน
ทำงานร่วมกัน
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
มีความสุข ในการ
เป็นประชาคม
อาเซียน 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
 
 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและออก
กำลงักายสม่ำเสมอ 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
4. เพ่ือให้นักเรียนมีผลงาน
ด้านกีฬา/และร่วมกิจกรรม
นันทนาการได้เหมาะสม 
5. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการกีฬา  และส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและ
ความถนัดทางการกีฬาของ
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ 
6. เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  

กิจกรรมที่ 1  
กีฬาสีภายใน 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางการ
กีฬา 
 
กิจกรรมที่ 3 
ขยับกาย สบาย
ชีวีทุกวันศุกร์ 
 
กิจกรรมที่ 4 
จัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์กีฬา 
 
กิจกรรมที่ 5 
การแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล/

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน         
จะนะชนูปถัมภ์ทุกคน มี
สุขภาพร่างกายและ
สมรรถภาพตามเกณฑ์   
รักการออกกำลังกายเพ่ือ
สุขภาพ มีผลสัฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น  มี
ความสามารถทางการกีฬา
สูง  สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาภายนอกและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ จนมีผลงาน
ทางการกีฬาเป็นที่
ประจักษ์ 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2.  นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก

พฤศจิกายน 
2564 

- 
สิงหาคม 2565 

100,000  
 
 
 
 

20,000  
 
 
 
 
- 
 
 
 

18,000  
 
 
 

10,000  
 
 

นายนิเวศน์ อะหวัง 
นางฝีเสาะ บินโหรน 
นายอิสรางศ์ กองอินทร์    

1. ร้อยละ 95  
ของจำนวน
นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ที่
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาสี 
2. ร้อยละ 95  
ของจำนวน
นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ที่
ไปร่วมแข่งขัน
กีฬาภายนอก
ประสบความ 
สำเร็จมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับ 
3. ร้อยละ 95  
ของจำนวน
นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ห่างไกลจากการใช้สาร  
เสพติดทุกชนิด 

วอลเลย์บอล
ระหว่างชั้นเรียน 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6 
ทดสอบ
สมรรถภาพ 
 
กิจกรรมที่ 7 
กระโดดเชือก 
ทางเลือก
เยาวชน พ้นโรค 
หัวใจ 
 
กิจกรรมที่ 8  
วิ่งเพ่ือสุขภาพ 

กำลังกายสม่ำเสมอ 
3.  นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
4.  นักเรียนมีผลงานด้าน
กีฬา/และร่วมกิจกรรม
นันทนาการได้เหมาะสม 
5.  นักเรียนได้เล่นกีฬา 
ความถนัดทางการกีฬา
ของนักเรียนเต็มศักยภาพ 
และส่งเสริมความสามารถ
พิเศษทางการกีฬาจนมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

2,000  
 
 
 
 
 
- 

ขยับกาย สบาย
ชีวีทุกวันศุกร์ 
4. มีอุปกรณ์กีฬา
ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการใน
การจัดการเรียน
การสอนวิชา   
พลศึกษาและ
ความต้องการของ
นักเรียน 
5. ร้อยละ 95 
ของจำนวน     
ชั้นเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ที่
มีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม       
การแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล/
วอลเลย์บอล
ระหว่างชั้นเรียน 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

6. ร้อยละ 90 
ของจำนวน
นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ที่
ได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพ    
ทางกายและมี
สมรรถภาพ    
ทางกายตาม
เกณฑ์ 
7. ร้อยละ 80 
ของจำนวน
นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ที่
เข้าร่วมกิจกรรม
กระโดดเชือก 
ทางเลือกเยาวชน 
พ้นโรคหัวใจ  
8. ร้อยละ 95 
ของจำนวน 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

นักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การวิ่ง 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะใน
สุนทรียภาพทางวิชาการ
ด้านศิลปะ 
2. เพ่ือการประเมิน 
สมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรี 
 
กิจกรรมที่2 
พัฒนาทักษะ
ทางด้าน
นาฏศิลป์2  
 
กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาทักษะ
ทางด้าน
ทัศนศิลป์ 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียน      
จะนะชนูปถัมภ์ ร้อยละ90 
มีความเป็นเลิศด้าน
กิจกรรม   
2. นักเรียนโรงเรียน      
จะนะชนูปถัมภ์ที่มีความ 
สามารถพิเศษทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรีและ
นาฏศิลป์ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความรู้และ
ทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะ 
2. นักเรียนมีระดับ

ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

25,000  
 
 
 

20,000  
 
 
 
 

5,000  
 
 
 
 
 

 

นายสำราญ หมื่นสระชุม 
นางอรพรรณ สวนจนัทร ์
นางหนึง่ฤทัย สวสัดิพละ 

1. ร้อยละของ
นักเรียนปฏิบัติ 
งานสร้างสรรค์
งานศิลปะสู่ความ
ศักยภาพของ   
แต่ละบุคคล 
2. ร้อยละของ
นักเรียน มี
ความคิดและ
จินตนาการ
สร้างสรรค์งาน
ศิลปะได้อย่าง
หลากหลาย 
3. ร้อยละของ
นักเรียนมีความ
พร้อมสุนทรียะ 
ทางด้านร่างกาย  
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนมีผลงานด้าน
ทัศนศิลป์  ดนตรีและ
นาฏศิลป์/และร่วม
กิจกรรมนันทนาการได้
เหมาะสม  

อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญา
เป็นคนดี  มี
ความสุขในการ
ดำรงชีวิต
ประจำวัน 

1. เพ่ือพัฒนาการจัด     
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
2. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีให้
สูงขึ้น 

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาการเรียน
การสอน     
คหกรรม  
 
กิจกรรมที่ 2  
พัฒนาการเรียน
การสอนช่าง 
 
กิจกรรมที่ 3  
พัฒนาการเรียน
การสอน 
งานเกษตร 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนรู้จักวางแผนการ
ทำงานและดำเนินการจน
สำเร็จ ร้อยละ 97 
-  นักเรียนทำงานอย่างมี
ความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในตนเอง     
ร้อยละ 98 
-  นักเรียนทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ 100 
- นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ร้อยละ 98 

พฤศจิกายน 
2564 

– 
สิงหาคม 2565 

20,000  
 
 
 
 

5,000  
 
 
 

10,000  
 
 
 
 

นายวิชาญ   ชูเกิด 
และ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

1. นักเรียนรู้จัก
วางแผนการ
ทำงานและ
ดำเนินการจน
สำเร็จ ร้อยละ 97 
 2. นักเรียน
ทำงานอย่างมี
ความสุขมุ่งมั่น
พัฒนางานและ
ภูมิใจในตนเอง 
ร้อยละ 98 
3. นักเรียน
ทำงานรว่มกับ
ผู้อื่นได้         
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 4  
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระ ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ              
นักเรียนรู้จักการวาง
แผนการทำงานและ
ดำเนินการจนสำเร็จ 
ทำงานอย่างมีความสุข    
มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน 
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

5,000  
 
 
 
 
- 

ร้อยละ 100 
4. นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเอง
สนใจ ร้อยละ 98 
5. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
กลุ่มสาระ  
ร้อยละ 85 

1. นักเรียนโรงเรียน       
จะนะชนูปถัมภ์มีความ 
สามารถและทักษะภาษา 
อังกฤษ และภาษาท่ีสอง 
เพ่ือการสื่อสารในระดับดี 
2. ครูและนักเรียนสามารถ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

กิจกรรมที่ 1 
Foreign 
Language 
Talent 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 92        
มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สอง ในระดับ
ดี  
 

ธันวาคม 2564 
– 

สิงหาคม 2565 

20,000  
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. นักเรียนมี
ความกล้าและ
มั่นใจในการใช้
ภาษาในการ
สื่อสาร 
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ทันสมัย มาใช้ในการพัฒนา
ทักษะทางภาษาของ
นักเรียนได้ 
3. นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ
ทางภาษาเพ่ือเป็นการ
พัฒนาตนเองและเตรียม
ความพร้อมโดยเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางภาษา 

กิจกรรมที่ 2 
Developing in 
Languages  

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความกล้าและ
มั่นใจในการใช้ภาษาใน
การสื่อสาร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสองที่สูงขึ้น 

14,000  
 
 
 
 

ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสองที่
สูงขึ้น 

1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือสร้าง ผลิต วิจัย
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองด้าน

กิจกรรม 1  
Day Camp 
(ค่ายบูรณาการ
กลุ่มสาระฯ)  

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนชั้นมัธยมปีที่  
1-6 ร้อยละ 100  ได้รับ
การสอนเสริมความรู้ในทั้ง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถเตรียมพร้อม
เข้ารับการทดสอบทุก
ระดับชั้น และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.  ครูผู้สอน ร้อยละ 100 
มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม

ธันวาคม 2564 
– 

มกราคม 2565 

80,000  นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 

1. ครูมีสื่อ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและ
สามารถใช้ใน  
การเรียนการสอน
ไดใ้นระดับดี 
2. ครูมีนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
3. ผลการทดสอบ
(O-NET) นักเรียน
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

การจัดการเรียนการสอนสู่
เป้าหมายในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
4. เพ่ือสนองมาตรฐาน
การศึกษาด้านผู้เรียนใน
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนตามหลักสูตร 

การสอน เพื่อใช้ใน      
การสอนเสริมความรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-6  
ให้สูงขึ้น 
3.นักเรียนทุกคนทำ
กิจกรรมบูรณาการทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ  
1. พัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น 
2. สร้าง ผลิต วิจัยพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุก

ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และ 6 ของ 
สทศ. 
4. นักเรียนชั้น
มัธยมปีที่ 1-6 มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 
ปีการศึกษา 
2564 สูงกว่าปี
การศึกษา 2562 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ระดับชั้น 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองด้าน
การจัดการเรียนการสอนสู่
เป้าหมายในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
4. สนองมาตรฐาน
การศึกษาด้านผู้เรียนใน
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

1. เพ่ือให้ครูมีความรู้   
ความเข้าใจในการจัด     
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 

กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา   

เชิงปริมาณ  
1. ครูทุกคนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัด   
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. ครูทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในระดับชั้นที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ 
 

ตุลาคม 2564 
– 

กันยายน 2565 

5,000 นางอัญชลี  แคยิหวา  
นางสาวมลธิรา พยนูการ 
นางสุธินาญ  แก้วเรียง 

- ร้อยละของครูมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการจัด 
การเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 
- ร้อยละของครู
สามารถจัด
กิจกรรม       
การเรียนรู้สะเต็ม
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดทักษะ  
การคิดวิเคราะห์         
คิดสร้างสรรค์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ศึกษาในระดับชั้น
ที่ตนเอง
รับผิดชอบได้ 

1. เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับนักเรียนชั้น  
ม.3 และ ม.6 โรงเรียน    
จะนะชนูปถัมภ์    
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
เป็นแนวทางในการตัดสินใจ 
ศึกษาต่อโรงเรียน          
จะนะชนูปถัมภ์   
3. เพ่ือรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ชั้น ม. 1 และ ม. 4   
ปีการศึกษา 2565 
4. เพ่ือแนะแนวทางศึกษา
ต่อให้กับนักเรียนชั้น ม.3  
และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมที่ 1 
แนะแนวเชิงรุก 
 
กิจกรรมที่ 2 
แนะแนวสัญจร
ชั้น ป.6  ในเขต
พ้ืนที่บริการ  
 
กิจกรรมที่ 3 
งานให้
คำปรึกษา 
  

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียน       
จะนะชนูปถัมภ์  ม.3 และ  
ม.6 มีขวัญกำลังใจ มี
แนวทางในการเลือก
สถานศึกษาต่อจำนวน  
233  คน 
2. นักเรียนชั้น ป.6 ในเขต
พ้ืนที่บริการ มีข้อมูลของ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
สำหรับเป็นแนวทางเข้า
ศึกษาต่อโรงเรียน        
จะนะชนูปถัมภ์ จำนวน  
1,300  คน 
 

ตุลาคม  2564 
– 

กันยายน 2565 

7,000  
 

 
4,000  

 
 
 
 

55,400  
 
 
 
- 
 
 

นางฝีเสาะ บินโหรน 
นางสุบ๊ะ มาลินี  

นางสุมาลี หลำหลี 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนชั้น ม.3 
และ ม. 6 มี
แนวทางศึกษาต่อ 
- ร้อยละ 100 
ของโรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตพ้ืนที่บริการ
ได้รับการแนะ
แนวสัญจรเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน
ใหม่ปีการศึกษา 
2565 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

 3. จำนวนนักเรียนชั้น ป.6  
เข้าศึกษาต่อ ม.1  
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
จำนวน 200 คน และ
นักเรียน ม.3  เข้าศึกษา
ต่อ ม.4  โรงเรียน         
จะนะชนูปถัมภ์ มีจำนวน 
160 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนสามารถ
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ 
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง  
สังคม และประเทศชาติ 
2. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

 
 
 
 
 

- ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนชั้น ม.3 
และ ม. 6 มีความ
ผูกพันสถาบัน 
- ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนด้อย
โอกาสทาง
การศึกษาได้รับ
บริการทุน 
การศึกษา และ
การให้คำปรึกษา 
- ร้อยละ 100 
ของนักเรียนมี
ข้อมูลเป็น
รายบุคคล จัดทำ
แฟ้ม ครูที่ปรึกษา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 



61 

 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. นักเรียนมีความมุ่งมั่น
และความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
3. เพ่ือให้นักเรียนเลือกอ่าน
หนังสือได้ตามความถนัด
และความสนใจ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดซื้อวารสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม
ห้องสมุด 
(ห้องสมุดมีชีวิต) 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 95   
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด. 
2. นักเรียนนำความรู้ที่ได้
จากการอ่านนำไปใช้ใน 
 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยรัก    
การอ่านเพ่ิมขึ้นร้อยละ 95 
2. นักเรียนสามารถนำ
ประสบการณ์จากการอ่าน 
ทำให้นักเรียนเกิดการ    
ใฝ่เรียนรู้มากขึ้นร้อยละ95 

ธันวาคม 2564 
 - 

กันยายน 2565 

10,000  
 
 
 

5,000 

นางบุตรี จันทลิกา 
นางพูลสิน  ถิ่นจะนะ 

นางสาวสายทิพย์  มียิ้ม 
 

1. นักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ95 
2. นักเรียน
สามารถนำ
ประสบการณ์จาก
การอ่าน ทำให้
นักเรียนเกิดการ
ใฝ่เรียนรู้มากข้ึน
ร้อยละ 95 

 

1. เพ่ือพัฒนาความเป็น
มนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
2. เพ่ือฝึกภาวะผู้นำให้แก่
นักเรียน กล้าคิด กล้าทำ 
และกล้าแสดงออกในสิ่งที่

กิจกรรมที่ 1 . 
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
กิจกรรมนักเรียน 
(เครื่องแบบ) 
 
 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนทุกคนได้    
เข้าร่วมกิจกรรมตามความ
สนใจ  100 % 
2) นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญๆ   
ทุกกิจกรรม 

พฤษภาคม  
2564  

– 
 ตุลาคม 2564 

55,000 
 
 
 
 
 
 

นางฝีเสาะ บินโหรน 
นางอรพรรณ สวนจันทร์ 

นายนิเวศน์ อะหวัง 

-  ร้อยละ 80      
ของนักเรียนมีภาวะ
ผู้นำ กล้าคิด     
กล้าทำ และกล้า
แสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่สังคมส่วนรวม และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 2 
ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

3) นักเรียนเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 

105,000 - ร้อยละ80 ของ
นักเรียนรู้จัก
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวม  และเห็น
คุณค่าของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- นักเรียนร้อยละ90 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
และอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนได้ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงาน 
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้  
ครั้งที่ 71 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 71 
 

โครงการแข่งขัน
ทักษะงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน    
ระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภาคใต้ 
และระดับชาติ                                    

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม ระดับ
ภาคใต้ ร้อยละ 60 ของ
รายการการแข่งขัน 
2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ร้อยละ 30 ของ
รายการการแข่งขัน 

กันยายน 2565 100,000   นางภฤศพร หมื่นสระชุม 1. นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคใต้  
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ     
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

3. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับ     
เขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 71  
 

3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพ้ืนที่ ร้อยละ 90 ของ
รายการการแข่งขัน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองตาม
ความถนัด 
2. เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
3. นักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพ้ืนที่ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1. เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนมี
คุณลักษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีกิจกรรม/
โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้น

กิจกรรมที่ 1 
การจัดการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มกราคม 
 -  

กันยายน 
 2565 

 
 
 
 
 
 

5,000 นายสุเทพ  คงคาวงศ์    - ร้อยละผู้เรียนมี
คุณลักษณะ “อยู่
อย่างพอเพียง” 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     
- ร้อยละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มี
การประยุกต์ใช้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

การมีส่วนร่วมระหว่างครู  
ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 

3. สถานศึกษามีกิจกรรม/
โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 
เชิงปริมาณ 
   ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง
ทุกคนและชุมชน 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำรงชีวิต 

 
 

มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ 
- ร้อยละ
สถานศึกษามี
กิจกรรม/
โครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เน้น
การมีส่วนร่วม
ระหว่างครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 
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ชื่องาน / โครงการ พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1-1.2 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 4 ประเด็นที่ 4.1, 4.4  
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่4  
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายที่ 1.1                     
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบ                นางสุธินาญ  แก้วเรียง 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ห้อง SMT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนห้อง  
SMT รู้จักการใฝ่หาความรู้ 
และหมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
3. เพ่ือให้นักเรียนห้อง SMT 
มีสมรรถนะ และความ 
สามารถที่หลากหลาย    
จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
รอบๆโรงเรียน  

กิจกรรมที่ 1  
พัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ 
 
กิจกรรมที่ 2  
สร้างเครือข่าย
ห้องเรียนพิเศษ 
  
กิจกรรมที่ 3 
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
SMT จำนวน 40  คน     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน  รู้จักการใฝ่หา
ความรู้ และหมั่นศึกษา  
เล่าเรียนทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม  มีสมรรถนะ 
และความสามารถที่
หลากหลาย จนเป็นที่
ยอมรับของชุมชนรอบ ๆ
โรงเรียน   

พฤศจิกายน 
2564  

–  
กันยายน 2565 

50,000 
 

 
 

10,000  
 
 
 

10,000  
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ 

และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

1. นักเรียนห้อง  
SMT ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน        
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนห้อง  
SMT รู้จักการ
ใฝ่หาความรู้ และ
หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
ร้อยละ 90 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

 กิจกรรมที่ 4 
Passion of life 
 
กิจกรรมที่ 5 
พัฒนาทักษะครู
ห้องเรียนพิเศษ 
SMT 
 
กิจกรรมที่ 6 
ส่งเสริม พัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ 
SMT 
 
กิจกรรมที่ 7 
พัฒนาทักษะ
ไอซีที 
 
กิจกรรมที่ 8 
ค่าสาธารณูปโภค 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนห้อง SMT     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนห้อง SMT รู้จัก
การใฝ่หาความรู้ และหมั่น
ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และ ทางอ้อมร้อยละ 90 
3. นักเรียนห้อง SMT     
มีสมรรถนะ และความ 
สามารถที่หลากหลาย   
จนเป็นที่ยอมรับของ 
ชุมชนรอบๆ โรงเรียน   
ร้อยละ 90 

3,600 
 
 

10,000 
 
 
 
 

90,000 
 
 
 
 
 
 

547,277 
 
 
 

30,000 
 

3. นักเรียนห้อง  
SMT มีสมรรถนะ 
แลความสามารถ 
ที่หลากหลาย  
จนเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนรอบๆ
โรงเรียน 
ร้อยละ90 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการเปิดบ้านวิชาการ (จ.ช. OPEN-HOUSE) 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 4 ประเด็นที่ 4.2 - 4.4 วาระท่ี 5 ประเด็นที่ 5.1  วาระที่ 6 ประเด็นที่ 6.3    
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12  
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายที่ 1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1, 3.3, 3.4                                        
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผู้รับผิดชอบ                นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครูสู่ชุมชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ 

กิจกรรม จ.ช. 
OPEN HOUSE 

เชิงปริมาณ  
ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน 
Best practice นำเสนอ
ในงานนิทรรศการทาง
วิชาการของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดนิทรรศการ  
ร้อยละ 80 

มกราคม 2565 
– 

มีนาคม 2565 

50,000 นางภฤศพร หมื่นสระชุม 1. นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้
นำเสนอผลงานใน
รูปแบบต่าง ๆ 
2. นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้จัด
กิจกรรมเพ่ือ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์
3. นักเรียนที่
สมควรได้รับ
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

ความช่วยเหลือไม่
น้อยกว่า ร้อยละ
80 ได้รับทุน 
การศึกษา 
4. นักเรียน      
ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 30 ได้รับ
เกียรติบัตรดีเด่น
ด้านต่าง ๆ  
5. นักเรียน ครู 
ผู้เกี่ยวข้อง    
ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการพฒันาระบบงานวิชาการ          
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 2 ประเด็นที่ 2.5, 2.6  
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่9, 12 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5, 2.6 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.4    ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าหมายที่ 5.2                                     
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                           
ผู้รับผิดชอบ       นางปิยรัตน์  ทองเต็ม และนางจารุวัฒน์  แสงนวล 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ดำเนินการงานวิชาการ 
3. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้
ที่เก่ียวข้องพึงพอใจผลการ
บริหารงานวิชาการ 

จัดซื้อวัสดุสำนัก 
งานวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับความ
สะดวกในการดำเนินการ
งานวิชาการ ร้อยละ 90 
2. ผลการดำเนินการ   
งานวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
1. การดำเนินการงาน
วิชาการของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ธันวาคม 2564   
-   

กันยายน 2565 

175,100  
 

นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 
นางจารุวัฒน์  แสงนวล 

1. เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหาร 
งานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. ประสิทธิภาพ
และศักยภาพใน
การดำเนินการ
งานวิชาการ 
3. ผู้รับบริการ
และผู้ที่เก่ียวข้อง
พึงพอใจผลการ
บริหารงาน
วิชาการ 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในสถานศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.4, 1.5 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 5 ประเด็นที่ 5.1  วาระท่ี 6 ประเด็นที่ 6.3   
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่1 – 3, 5 – 9, 11 - 12 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายที่ 1.1    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                           
ผู้รับผิดชอบ               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้นักเรียนเห็นความ 
สำคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือปลูกฝังอุปนิสัย 
ความรักและภูมิใจในชาติ 
ศาสนา และพระมหา -
กษัตริย์ให้กับนักเรียน  
3. เพ่ือให้นักเรียนแสดง
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ได้ถูกต้อง
กับกาลเทศะ 

กิจกรรมส่งเสริม
ความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน      
จะนะชนูปถัมภ์ เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 100% 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียน       
จะนะชนูปถัมภ์ทุกคน      
มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
แสดงความรักชาติ ศาสนา 
 

พฤศจิกายน 
2564  

-  
มีนาคม 2565 

 
 

20,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
และ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. เพ่ือให้นักเรียน
เห็นความสำคัญของ  
ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
2. เพ่ือปลูกฝัง
อุปนิสัย ความรัก
และภูมิใจในชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ให้กับนักเรียน  
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

พระมหากษัตริย์ ได้
ถูกต้องกับกาลเทศะ 

3. เพ่ือให้นักเรียน
แสดงความรักชาติ 
ศาสนา พระมหา -
กษัตริย์ ได้ถูกต้อง
กับกาลเทศะ 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการคัดเลือกนักเรียน/สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 5 ประเด็นที่ 5.1   
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่1 –12 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 - 1.2 มาตรฐานที่ 2   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2.1    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                           
ผู้รับผิดชอบ                นางภฤศพร  หมื่นสระชุม   นางฝีเสาะ บินโหรน 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือให้การดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวลั
พระราชทานของโรงเรียน   
จะนะชนูปถัมภ์ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้การดำเนินการ
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับรางวลั
พระราชทานของโรงเรียน   
จะนะชนูปถัมภ์ เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม  มี
ความโปร่งใส  และเป็นไป 
ตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

กิจกรรมคัดเลือก
นักเรียน/
สถานศึกษา   
เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ 
ขั้นตอน วิธีการคัดเลือก
ตลอดจนเครื่องมือใช้ใน
การคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับ
การศึกษา 
2.  นักเรียนและโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์มีผล    
การเรียนการสอนที่ดีขึ้น   

พฤศจิกายน 
2564 

 - 
กันยายน 2565 

20,000 นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
นางฝีเสาะ บินโหรน 

1. จำนวนนักเรียน
และสถานศึกษา
เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือรับรางวัล
พระราชทานมี
จำนวนมากขึ้น 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการอาเซียนศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2, 1.4, 1.5, 1.9 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 4 ประเด็นที่ 4.2, 4.4 วาระท่ี 6 ประเด็นที่ 6.3 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่1, 5, 9 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าหมายที่ 1.1   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1,3.4 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                 
ผู้รับผิดชอบ                กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาเซียน 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้เกิดทักษะ 
ในด้านต่างๆในการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 

กิจกรรม
อาเซียนศึกษา 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนระดับ ม. 1-ม.6  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อาเซียนของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้     
ความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารอาเซียนและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้ 

มกราคม 
 - 

กันยายน 2565 

5,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ร้อยละสถาน 
ศึกษา มีกิจกรรม/
อาเซียนศึกษา ที่
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้เกิด
ทักษะในด้าน
ต่างๆในการเป็น
สมาชิกประชาคม
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2, 3.3 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 3 ประเด็นที่ 3.2 – 3.4 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่ 9 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 3   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.4, 3.5 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2.2    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
ผู้รับผิดชอบ                นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือจัดเตรียมผลงาน/ผล
การปฏิบัติที่ดี เพื่อนำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
เพ่ือให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์โรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากล 

ค่าจัดทำเอกสาร 
“เทคนิคการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ” 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

มกราคม 
 – 

 กันยายน 
2565 

5,000 นางปิยรัตน์  ทองเต็ม 1. บุคลากรของ
โรงเรียนจะนะ -
ชนูปถัมภ์เข้าร่วม
โครงการจัดเตรียม
ผลงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี เพื่อ
นำเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการซิมปันสุข 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5, 2.6 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 2 ประเด็นที่ 2.5 - 2.6 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่ 4, 9 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 – 2.6 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าหมายที่ 4.2    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
ผู้รับผิดชอบ                นางภฤศพร  หมื่นสระชุม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือลดการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ให้แก่ผู้ปกครอง 
2. นักเรียนสามารถเรียน
ออนไลน์ได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมซิมปันสุข เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 – 
ม.6 ร้อยละ 100  สามารถ
เรียนออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกมายิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายใน
การเติมชั่วโมงอินเตอร์เน็ต
ลดลง 

พฤศจิกายน 
2564  

- 
กันยายน 2565 

130,800 นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
 

1. นักเรียนระดับ 
ชั้น ม.1 – ม.6  
ร้อยละ 100  
สามารถเรียน
ออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกมายิ่งขึ้น 
2. ผู้ปกครองมี
ค่าใช้จ่ายในการเติม
ชั่วโมงอินเตอร์เน็ต
ลดลง 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการห้องเรียนออนไลน์ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.5, 2.6 กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.2, 3.3 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 2 ประเด็นที่ 2.5 - 2.6 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่ 4, 9 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 – 2.6 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าหมายที่ 2.2    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
ผู้รับผิดชอบ                นางภฤศพร  หมื่นสระชุม 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. การเรียนออนไลน์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนสามารถเรียน
ออนไลน์ได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมซิมปันสุข เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับชั้น     
ม.1 – ม.6 ร้อยละ 100  
สามารถเรียนออนไลน์ได้
อย่างสะดวกมายิ่งขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเรียน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

พฤศจิกายน 
2564  

- 
กันยายน 
2565 

40,000 นางภฤศพร หมื่นสระชุม 
 

1. นักเรียนระดับ 
ชั้น ม.1 – ม.6  
ร้อยละ 100  
สามารถเรียน
ออนไลน์ได้อย่าง
สะดวกมายิ่งขึ้น 
2. ผู้ปกครองมี
ค่าใช้จ่ายในการ
เติมชั่วโมง
อินเตอร์เน็ตลดลง 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3, 1.4, 1.5  
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 5 ประเด็นที่ 5.1  วาระที่ 6 ประเด็นที่ 6.3 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่ 6, 9, 11 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
ผู้รับผิดชอบ                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม เป็น
คนดีของสังคม 
2. เพ่ือพัฒนานักเรียน 
เรื่อง การกิน อยู่ ดู ฟัง ให้
เป็น 
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

กิจกรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น   
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนพัฒนาเรื่อง 
การกิน อยู่ ดู ฟัง 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 
 

พฤศจิกายน 
2564  

- 
กันยายน 
2565 

10,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

- ร้อยละของ
นักเรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม และมี
ระเบียบวินัยใน
ตนเอง 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

เชิงคุณภาพ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวิถีพุทธ ได้อย่างมี
คุณภาพ  
2. นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในตนเอง 
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ชื่องาน / โครงการ โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.3, 1.4, 1.5  
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  วาระท่ี 5 ประเด็นที่ 5.1  วาระที่ 6 ประเด็นที่ 6.3 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่ 1, 2, 6, 9, 11, 12 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1    
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
ผู้รับผิดชอบ                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียน รู้ถึงผลเสียหาย
ความรุนแรง ของปัญหา
การทุจริต 
2. เพ่ือปลูกจิตสำนึกและ
ปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับนักเรียน    

กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 
เห็นความสำคัญของการ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต  
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนรู้ถึงผลเสียหาย
ความรุนแรงของปัญหา
การทุจริต มีจิตสำนึกและ
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

พฤศจิกายน 
2564  

-  
มีนาคม 2565 

 
 

5,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
และ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1. สร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน 
รู้ถึงผลเสียหายความ
รุนแรง ของปัญหา
การทุจริต 
2. ปลูกจิตสำนึก
และปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับ
นักเรียน    
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ชื่องาน / โครงการ โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
กลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.3, 2.6 กลยุทธ์ที่ 3 ตัวชี้วัดที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขา สตูล  วาระที่ 2 ประเด็นที่ 2.5 - 2.6 วาระที่ 3 ประเด็นที่ 3.1 – 3.4 วาระท่ี 4 ประเด็นที่ 4.2 – 4.4 
ค่านิยม 12 ประการ ข้อที ่ 4, 9 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่ 1   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 – 1.2  มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 – 2.4 
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าหมายที่ 3.1   
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน             
ผู้รับผิดชอบ                กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพของ
อำเภอจะนะ  
2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความเป็นเลิศ 
3. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน 
ศรัทธา และไว้วางใจของ
ผู้ปกครองและชุมชนใน
การส่งบุตรหลานมาเรียน 
 

กิจกรรมโรงเรียน
มัธยมดีสี่มุมเมือง 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริมความเป็นเลิศ 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีจำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
2. นักเรียนได้รับรางวัล 
จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ 
และสามารถให้บริการ
ชุมชนได้ 

พฤศจิกายน 
2564  

- 
 มีนาคม 
2565 

 
 

5,000 กลุ่มบริหาร 
งานวิชาการ 

 

1. นักเรียน ร้อยละ 
100 ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา 
และทักษะอาชีพ 
2. โรงเรียนมีจำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนได้รับ
รางวัลจาการเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ และสามารถ
ให้บริการชุมชนได้ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาทักษะทางด้าน
อาชีพดีขึ้น 
2. เพ่ือให้ได้มีกิจกรรมใน
การพัฒนาความรู้     
ความเข้าใจและเรียนรู้
ด้วยตัวเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการทำงานเป็นทีม
และการใช้ชีวิตร่วมกัน  
4. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้และคิดหาเหตุผลใน
การแก้ไขปัญหา 

1. ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
2. ฝึกอาชีพระยะ
สั้นนักเรียน 
3. รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนที่มีความสนใจ
ด้านอาชีพชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1- 6 เข้าร่วมฝึกอาชีพ
ตามความสนใจ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้านการ
ประกอบอาชีพที่ตนเอง
เลือก  มีความรู้ ความ
เข้าใจ แก้ไขปัญหาและ
สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีขึ้น 

ธันวาคม 
2564 

 -  
กันยายน 
2565 

5,000 นายวิชาญ  ชูเกิด  
นางแววตา  คงยก 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความ
ร่วมมืออยู่ในระดับ
มาก 
2. นักเรียนทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรม            
มีชิ้นงานและร้อยละ 
80 ของผลงาน/
ชิ้นงานได้คุณภาพใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. ร้อยละ 80  ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนให้จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการ 
 

กิจกรรมประกวด 
BEST PRACTICE 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรของโรงเรียน 
ร้อยละ 40 มีการจัดทำ 
BEST PRACTICE  
 

ธันวาคม 
2564 – 
เมษายน 
2565 

- นางภฤศพร หมื่นสระชุม 1. ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้    
ร้อยละ 40 ได้นำเสนอ 
BEST PRACTICE 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนให้จัดทำ BEST 
PRACTICE 

เชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการทำ BEST 
PRACTICE 

2. ครูร้อยละ 80     
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมี
รูปแบบและกระบวนการ
ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลนิเทศภายใน
โรงเรียนด้านวิชาการอย่าง
เป็นระบบชัดเจนจนเกิด
พัฒนาเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีข้ึน 
2. เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพในการจัด 
การเรียนการ 

กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 

เชิงปริมาณ  
ครูร้อยละ 100 ได้รับ
การนิเทศ 
เชิงคุณภาพ  
- โรงเรียนมีรูปแบบและ
กระบวนกาในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
นิเทศภายในโรงเรียน
ด้านวิชาการอย่างเป็น
ระบบชัดเจนจนเกิด
พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น 
- โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน     
การสอนของครูให้สูงขึ้น 

ธันวาคม 
2564 

- 
ตุลาคม  
2565 

- นางภฤศพร หมื่นสระชมุ 1. โรงเรียนมีรูปแบบ
และกระบวนการใน
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลนิเทศ
ภายในโรงเรียนด้าน
วิชาการอย่างเป็น
ระบบ 
2. ครูมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียน
การสูงขึ้น 

 

 


