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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์) กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทุกระดับช้ันให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อสร้าง ผลิต วิจัย
พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุก
ระดับช้ัน 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ครูให้มีความรู้ ความ 
สามารถในการพัฒนา
ตนเองด้านการจัดการ
เรียน การสอนสู่เป้าหมาย
ในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

1. ครูมีส่ือเทคโนโลย ี
ท่ีทันสมัยและสามารถ 
ใช้ในการเรียนการสอน
ได้ในระดับดี 
2. ครูมีนวัตกรรม  
การจัดการเรียนรู้และ 
ส่ืออุปกรณ์การเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 

นักเรียน 
 

โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
1. กิจกรรมติว O-NET 
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
 ต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 และเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
 และพละศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

นางภฤศพร   
นางปิยรัตน์  
ครูผู้สอนใน 
ทุกกลุ่มสาระ 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

4. เพื่อยกระดับผล 
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน    
(O-NET) ของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่จัดสอบ
ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3 และ 6 
ในปีการศึกษา 2562  
ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 
2561 
5. เพื่อสนองมาตรฐาน
การศึกษาด้านผู้เรียนใน
เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร 

3. ผลการทดสอบ 
(O-NET) นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และ 6 ของ สทศ. 
4. นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-6 มีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในปีการศึกษา 2562 
สูงกว่าปีการศึกษา 
2561 

นักเรียน 
 

 นางภฤศพร   
นางปิยรัตน ์

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน  
เข้าร่วมแข่งขันงาน    
ศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคใต้ ครั้งท่ี 71 
2. ส่งเสริมให้นักเรียน  
เข้าร่วมแข่งขันงาน    
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ    
ครั้งท่ี 71 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน  
เข้าร่วมแข่งขันงาน    
ศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พื้นท่ี ครั้งท่ี 71  
 

1. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงาน       
ศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคใต้ ร้อยละ 60 
ขึ้นไป 
2. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงาน      
ศิลปะหัตถกรรม
ระดับชาติ        
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
3. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงาน      
ศิลปะหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นท่ี   
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับ
ภาคใต้ ร้อยละ 60 
ของรายการการแข่งขัน 
2. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ร้อยละ 30 
ของรายการการแข่งขัน 
3. นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพื้นท่ี ร้อยละ 90 
ของรายการการแข่งขัน 

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ
ภาคใต้ และระดับชาติ 

นางภฤศพร    
 
 
 
 
 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

60 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพของตนเองตาม
ความถนัด 
2. เพื่อพัฒนาการเรียน  
การสอนอย่างเต็ม
ความสามารถ 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
ด าเนินงานวิชาการ 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจผล
การบริหารงานวิชาการ 
 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 
2. ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ด าเนินการงานวิชาการ 
3. ผู้รับบริการและผู้
ท่ีเกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงาน
วิชาการ 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
ความสะดวกในการ
ด าเนินการงานวิชาการ 
ร้อยละ 90 
2. ผลการด าเนินการ
งานวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
1. การการด าเนินการ
งานวิชาการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ  

โครงการพัฒนาระบบ 
งานวิชาการ 

จัดซื้อวัสดุส านักงานวิชาการ 
 

นางปิยรัตน์    
นางจารุวัฒน์   

 

93 94 95 96 

 

 



 

19 

แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักเรียนช้ัน  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์    
2. เพื่อประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อ 
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์   
3. เพื่อรับสมัครนักเรียน
ใหม่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
1 และ 4  ปีการศึกษา  
2560 
4. เพื่อแนะแนวทางศึกษา
ต่อให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
ปีการศึกษา 2559 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
มีแนวทางศึกษาต่อ 
2. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีบริการ
ได้รับการแนะแนว
สัญจรเพื่อประชา-
สัมพันธ์การรับ
นักเรียนใหม่ปีการ 
ศึกษา 2564 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ ช้ัน  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ  
6 มีขวัญก าลังใจ มีแนว 
ทางในการเลือกสถาน 
ศึกษาต่อจ านวน 233 
คน 
2. นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพื้นท่ี
บริการ มีข้อมูลของ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์  
ส าหรับเป็นแนวทาง  
เข้าศึกษาต่อโรงเรียน  
จะนะชนูปถัมภ์ จ านวน 
1,300คน 
 

โครงการพัฒนางานแนะแนว 
1. แนะแนว เชิงรุกษ์ ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 และ 6 
 
2. แนะแนวสัญจรชั้นประถม 
ศึกษาปีท่ี 6  ในเขตพื้นท่ี
บริการ 
 
3. รับสมัครนักเรียนช้ันมัธยม  
ศึกษาปีท่ี 1  และ 4   
ปีการศึกษา 2564 
 

นางฝีเสาะ   
นางสุมาลี 
นางสุบ๊ะ 

 
 
 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

 3. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 3 และ 6  
มีความผูกพันสถาบัน 
4. ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนด้อยโอกาส
ทางการศึกษาได้รับ
บริการทุนการศึกษา 
และการให้ค าปรึกษา 
5. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีข้อมูลเป็น
รายบุคคล จัดท าแฟ้ม
ครูที่ปรึกษาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

3. จ านวนนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปทีี่ 6 เข้า
ศึกษาต่อชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 1 โรงเรียนจะนะ- 
ชนูปถัมภ์ จ านวน 200 
คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 3 เข้า
ศึกษาต่อมัธยมศกึษาปี
ที่ 4 โรงเรียนจะนะ- 
ชนูปถัมภ์ มีจ านวน 
160 คน 
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนสามารถ
สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ 
2. มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชพีที่
ตนเองสนใจ 

4. งานทุนการศึกษา 
 
 
 
5. งานให้ค าปรึกษา           
(พบนักจิตวิทยา)                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ครูที่ปรึกษา
ทุกคนควบคู่
กับงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้นักเรียน    
กล้าคิด กล้าแสดงออก
ในส่ิงท่ีถูกต้อง      
2. นักเรียนตระหนกัถึง
ความส าคัญของการ
ประชาสัมพันธ์    
3. นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมเสียง
ตามสาย   

 
 

1. โรงเรียน ชุมชน
ได้รับข่าวสารดีเด่น
ทางโรงเรียนมากขึ้น 
2. นักเรียนสามารถ
ประชาสัมพันธ์ตาม
หลักการและรูปแบบ
ประชาสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง 
3. นักเรียนใช้ภาษา  
ท่ีถูกต้องในประชา- 
สัมพันธ์ต่อสาธารณะ-
ชนได้ถูกต้อง 

เผยแพร่ข่าวสาร/       
ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสาร/ ผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสาร/ผลการ
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศท้ังในและนอก
สถานศึกษา 
2. เครื่องสัญญาณเสียง 
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
4. ป้ายไวนิลส์ 
5. วารสารประชาสัมพันธ์ 

นางประทีป 93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1.  เพื่อให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนและ
ประชาชนมุสลิมทุกคน  
ร าลึกถึงคุณงามความดีของ
ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล)
2. เพื่อให้มีการจัด
กิจกรรมท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน
ของโรงเรียนและชุมชน
เพื่อการจัดและพัฒนา
การศึกษาร่วมกัน 
3. เพื่อแลกเปล่ียนและ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องตาม
หลักการอิสลาม 
4. เพื่อร่วมกันสร้าง
แนวทางสมานฉันท์ และ
สันติสุขให้บังเกิดขึ้นใน
สังคม 

- ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีได้รับการส่งเสริม
ให้ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
- ร้อยละผู้ปกครองท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
 

นักเรียนท้ังหมด 
 
 
 
 
ครู นักเรียนผู้ปกครอง
และชุมชน 
 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
1. เมาลิดสัมพันธ์ 
 
2. การแข่งขันกีฬาสมานฉันท์
สัมพันธ์ชุมชน 
 
 

นายนิเวศน์ 
 
 

92 93 94 95 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้มีสภาพ 
แวดล้อมและสถานท่ี      
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้       
2. เพื่อให้มีอาคารสถาน 
ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เพียงพอ ปลอดภัยและ
ช่วยส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยท่ีดีต่อผู้เรียน  
3. เพื่อให้มีพื้นท่ีและ
ห้องปฏิบัติการท่ีใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้และบริการ
ชุมชน 
 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนเกิดจิต
สาธารณะและเสียสละ
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 
เป้าหมาย 
1. ร้อยละ 80 
โรงเรียนมีอาคารเรียน 
ห้องเรียนสภาพดี 
เพียงพอ ปลอดภัย
และช่วยส่งเสริม
สุขภาพอนามัยท่ีดีต่อ
ผู้เรียน   
2. ร้อยละ 80 
โรงเรียนมีสภาพ 
แวดล้อมพื้นท่ีและ
ห้องปฏิบัติการท่ีใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
บริการนักเรียนและ
ชุมชน  

3.1 เชิงปริมาณ 
1) มีอาคารเรียน 
ห้องเรียนสภาพพร้อม
ใช้งาน เพียงพอ 
ปลอดภัยและช่วย
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ท่ีดีต่อผู้เรียน 80% 
ระดับคุณภาพ 5 
2) มีสภาพแวดล้อมพื้นท่ี
และห้องปฏิบัติ การท่ีใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้และ
บริการนักเรียนและ
ชุมชน 80% ระดับ
คุณภาพ 5 
3) อาคารเรียน พื้นท่ี
แวดล้อมมีการรักษา
ความสะอาด อยู่ใน
เกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 80% 
ระดับคุณภาพ 5 

โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมและการให้บริการ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ
ตามธรรมชาติ 
 
1. BIGCLEANING 
 
2. จัดหาเครื่องมือท าความ
สะอาดและวัสดุอุปกรณ์ใช้สอย 
 
3. ปรับภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี 
 
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนห้องเรียน ห้องน้ า      
ห้องส้วม 
 

นายบรรเทิง 
กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 
 

93 94 95 96 



 

24 

แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

4. เพื่อให้นักเรียนมี     
จิตสาธารณะและเสียสละ
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม 
 

3. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 โรงเรียนอาคาร
เรียนและพื้นท่ี
แวดล้อมมีการรักษา
ความสะอาดอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนเกิดจิต
สาธารณะและเสียสละ
ในการท ากิจกรรม
ส่วนรวม  
2) ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการประหยัด
และรู้จักใช้ทรัพย์สินของ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า    
3) มีบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้ระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน
มีสภาพที่เอื้อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและคุ้มค่า และ
ยาวนานตลอดไป 
2. เพื่อสร้างนิสัยให้
นักเรียนรู้จักประหยัดใน
ด้านการใช้สาธารณูปโภค
ต่าง ๆ 

1. ร้อยละการจัดการ
ดูแลรักษาในด้านการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าใน
โรงเรียนอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
2. ร้อยละการตรวจ
สภาพ ดูแล รักษาและ
ซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา 
3. ร้อยละระบบการ
จัดการลดพลังงานโดย
ใช้พลังงานทดแทนท่ี
ปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. มีการจัดการดูแล
รักษาในด้านการใช้ไฟฟ้า
และน้ าในโรงเรียนอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า   
ร้อยละ 97 
2. มีการตรวจสภาพดูแล 
รักษาและซ่อมแซมอยู่
ตลอดเวลาร้อยละ 100 
3. มีระบบการจัดการลด
พลังงานโดยใช้พลังงาน
ทดแทนท่ีปลอดภัยและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
90 % 

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
1. กิจกรรมการบริหารจัดการ  
- ค่าไฟฟ้า 
- ค่าไปรษณีย์ 
2. กิจกรรมปรับปรุง  ซ่อมแซม
ระบบสาธารณูปโภค 
3. กิจกรรมการลดพลังงานโดย
ใช้พลังงานทดแทน 

นายบรรเทิง 
นายสุเทพ 
กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 
 

93 94 95 96 

 
 
 
 
 
 



 

26 

แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเวรยาม รักษาความ
ปลอดภัยท้ังช่วงกลางวัน
และกลางคืนในการ
ป้องกันดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ
ไม่ให้เกิดการสูญหาย  
หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์
ผิดปกติใดๆ ให้รีบรายงาน
ต่อเจ้าหน้าท่ีและ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่าง
ทันท่วงที   
2. เพื่อปรับปรุงห้องอยู่
เวรยามและจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ ในห้องอยู่เวรยาม
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่เวรยาม 

 1. ร้อยละ 100 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
มาปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินของโรงเรียน 
ร้อยละ 90 ห้องอยู่เวร
ยาม มีความพร้อมต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรยาม 
2. ร้อยละ 100 
สถานศึกษามีความ
ปลอดภัยมีระบบป้องกัน
ท่ีสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 
- ปรับปรุงห้องอยู่เวรยามและ
จัดสวัสดิการผู้อยู่เวรยามและ
เจ้าหน้าท่ีจราจร(ผรส. ต.คู) 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
- ฝึกอบรม/ซักซ้อมแผนเผชิญ
เหตุและกิจกรรมรองรับการ
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย 

นางนันทรัตน์    
นางจิราพร  
กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 
 

93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

  3. ร้อยละ 90 นักเรียน 
ครูและบุคลากร ชุมชน 
มีความตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยทรัพย์สิน
ของทางราชการส่งผลให้
สถานท่ีราชการปลอดภัย
ทรัพย์สินไม่สูญหาย 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 1 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนครู
บุคลากรทางการศึกษา
และชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการลดการ
คัดแยกขยะและการน า
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ 
2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นความส าคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง
การลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

1) ร้อยละนักเรียนครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญของการลด
การคัดแยกขยะและ
การน าขยะกลับ มาใช้
ประโยชน์ใหม่และน า 
มาใช้ในชีวิต ประจ าวัน
รวมท้ังให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมจาก
โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 
2) ร้อยละครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 54 คนและ
นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 
จ านวน 700 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
โครงการ 

1) ร้อยละ 80 นักเรียน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการลดการคัด
แยกขยะและการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
และน ามาใช้ในชีวิต 
ประจ าวันรวมท้ังให้
ความร่วมมือในกิจกรรม
จากโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะท่ีโรงเรียน
จัดท าขึ้น 
2) ร้อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 54 คนและ
นักเรียนระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1ถึงช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี6จ านวน 
700 คน เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School) 
- กิจกรรมรักษาความสะอาด
พื้นท่ีรับผิดชอบ 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรม Safe  Me  Safe 
my world 
- กิจกรรม 4R 
- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 

นายบันเทิง 
นายสุเทพ 
กลุ่มบริหาร 
งานท่ัวไป 
 

93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. นักเรียนมีความมุ่งมั่น
และความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 
3. เพื่อให้นักเรียนเลือก
อ่านหนังสือได้ตามความ
ถนัดและความสนใจ 
 
 
 

1. นักเรียนมีนิสัย  
รักการอ่านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 95 
2. นักเรียนสามารถ 
น าประสบการณ์จาก
การอ่าน ท าให้
นักเรียนเกิดการ      
ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น   
ร้อยละ 95 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากองสมุด 
2. นักเรียนน าความรู้ท่ี
ได้จากการอ่านน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัย    
รักการอ่านเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 95 
2. นักเรียนสามารถน า
ประสบการณ์จากการ
อ่าน ท าให้นักเรียนเกิด
การใฝ่เรียนรู้มากขึ้น
ร้อยละ 95 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 
-กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
-จัดซื้อวารสารและส่ือส่ิงพิมพ์ 
-ตอบปัญหาประจ าสัปดาห์ 
-จัดซื้อหนังสือ 
 
 
 

นางบุตรี  
นางพูลสิน  
นางสาวสายทิพย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 71 72 73 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนให้จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการ 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ครูผู้สอนให้จัดท า BEST 
PRACTICE 

1. ครูผู้สอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
ร้อยละ 40 ได้
น าเสนอ BEST 
PRACTICE 
2. ครูร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

1. เชิงปริมาณบุคลากร
ของโรงเรียน ร้อยละ 
40 มีการจัดท า BEST 
PRACTICE  
2. เชิงคุณภาพบุคลากร
มีขวัญและก าลังใจในการ
ท า BEST PRACTICE 

โครงการน าเสนอ  
BEST PRACTICE 

นางภฤศพร 57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียนและครูสู่
ชุมชน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ 

1.นักเรียนทุกระดับ 
ช้ันได้น าเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ 
2.นักเรียนทุกระดับ 
ช้ันได้จัดกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 
3.นักเรียนท่ีสมควร
ได้รับความช่วยเหลือ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80ได้รับทุนการศึกษา 
4.นักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ได้ รับ
เกียรติบัตรดีเด่นด้าน
ต่าง ๆ  
5.นักเรียน ครู 
ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

เชิงปริมาณ  
ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน  
Best practice น าเสนอ
ในงานนิทรรศการทาง
วิชาการของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดนิทรรศการ       
ร้อยละ  80 

โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
(จ.ช. OPEN-HOUSE) 

นางภฤศพร 57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อให้การด าเนนิการ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานของ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 
2. เพื่อให้การด าเนนิการ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทานของ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
เป็นไปด้วยความบรสิุทธิ์
ยุติธรรม 
3. เพื่อยกย่องและเชิด  
ชูเกียรติ นักเรียนที่เรียน
ดี มีความประพฤติดี และ
สถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาดีเด่น  
4. เพื่อกระตุ้นสถานศึกษา
ในการการจัดการศกึษา  
ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.จ านวนนักเรียนและ
สถานศึกษาเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน มีจ านวน
มากขึ้น 
2.โรงเรียนมีการเตรียม 
ความพร้อมในการ
สมัครเข้ารับการ
คัดเลือก เพื่อรับรางวัล
พระราชทานเพิ่มมาก
ขึ้น 
3.นักเรียนมีการเตรียม
ความพร้อมในการ
สมัคร เพื่อรับรางวัล
พระราชทานเพิ่มมาก
ขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียน   
จะนะชนูปถัมภ์เข้ารับ
การคัดเลือกมากข้ึน 
2.นักเรียนและโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องรางวัล
พระราชทานและมคีวาม
ประสงคจ์ะได้รับรางวัล
พระราชทานมากข้ึน 
เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียน   
จะนะชนูปถัมภ์เข้ารับ
การคัดเลือกเพิ่มข้ึน 
2.นักเรียนและโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องรางวัล
พระราชทานเพิ่มข้ึนและ
มีความประสงค์จะได้รับ
รางวัลพระราชทานเพิ่ม 

โครงการคัดเลือกนักเรียน / 
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 

นางภฤศพร 
นางฝีเสาะ 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อให้ครูมีความรู้  
ความเข้าใจในการจัด  
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน 

- ร้อยละของครูมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดการเรียนรู้   
สะเต็มศึกษา 
- ร้อยละของครู
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาในระดับช้ันท่ี
ตนเองรับผิดชอบได้ 

เชิงปริมาณ  
1. ครูทุกคนมีความรู้    
ความเข้าใจในการจัด     
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2. ครูทุกคนสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาในระดับ 
ช้ันท่ีตนเองรับผิดชอบได้ 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

โครงการสะเต็มศึกษา   
 

นางอัญชลี 
นางสาวมลธิรา 
นางสุธินาญ 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อจัดเตรียมผลงาน/
ผลการปฏิบัติท่ีดี เพื่อ
น าเสนอแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา และเพื่อให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
โรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากล 

1. บุคลากรของ
โรงเรียนจะนะ- 
ชนูปถัมภ์เข้าร่วม
โครงการจัดเตรียม
ผลงาน/ผลการปฏิบัติ
ท่ีดี เพื่อน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2. บุคลากรของ
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ น าความรู้ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วม
โครงการมาปรับใช้ใน
วิชาชีพต่อไป 

เชิงปริมาณ 
คณะครูและผู้บริหาร
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ได้รับความรู้ สามารถ
วางแผนและด าเนินการ
จัดเตรียมผลงาน/      
ผลการปฏิบัติท่ีดี เพื่อ
น าเสนอแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนเข้าร่วมน าเสนอ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

โครงการโรงเรียนในฝันสู่
มาตรฐานสากล 

นางปิยรัตน ์ 57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านข้อมูลข่าวสารด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาเซียน 
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้เกิดทักษะ 
ในด้านต่างๆในการเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 

- ร้อยละสถานศึกษา 
มีกิจกรรม/อาเซียน
ศึกษา ท่ีพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้
เกิดทักษะในด้านต่างๆ
ในการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนระดับช้ัน 
ม.1-ม.6 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอาเซียนของ
โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในข้อมูลข่าวสาร
อาเซียนและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

โครงการอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนมี
คุณลักษณะ“อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษามีกิจกรรม/
โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างครู  
ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

- ร้อยละผู้เรียนมี
คุณลักษณะ“อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง     
- ร้อยละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการประยุกต ์
ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้    
- ร้อยละสถานศึกษามี
กิจกรรม/โครงการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมระหว่างครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 

เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. มีการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3. สถานศึกษามี
กิจกรรม/โครงการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีเน้นการมีส่วน
ร่วมระหว่างครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง นายสุเทพ 57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
  เชิงปริมาณ 

   ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง
ทุกคนและชุมชน
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิต 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ห้อง SMT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนห้อง  
SMT รู้จักการใฝ่หาความรู้ 
และหมั่นศึกษาเล่าเรียน
ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
3. เพื่อให้นักเรียนห้อง 
SMT มีสมรรถนะและ
ความสามารถท่ี
หลากหลาย จนเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนรอบๆ
โรงเรียน  
 

1. นักเรียนห้อง  
SMT มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 90 
2. นักเรียนห้อง SMT 
รู้จักการใฝ่หาความรู้ 
และหมั่นศึกษาเล่า
เรียนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมร้อยละ 90 
3.นักเรียนห้อง SMT 
มีสมรรถนะ และ
ความสามารถท่ี
หลากหลายจนเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชน
รอบๆโรงเรียน 
ร้อยละ90 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
SMT จ านวน 40 คน   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มข้ึน รู้จักการ
ใฝ่หาความรู้ และหมั่น
ศึกษาเล่าเรียนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม มี
สมรรถนะ และความ 
สามารถท่ีหลากหลาย 
จนเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนรอบ ๆโรงเรียน 

โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ SMT 
-กิจกรรมท่ี 1 
จัดบรรยากาศห้องเรียน 
-กิจกรรมท่ี 2   
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   - ค่ายดาราศาสตร์ 
   - ทัศนศึกษาดูงาน  
     จังหวัดเชียงใหม่  
-กิจกรรมท่ี 3 
ค่าสาธารณูปโภค 
-กิจกรรมท่ี 4 
จัดซื้อหุ่นยนต์และอุปกรณ์
หุ่นยนต์ ชุดเลโก้  
-กิจกรรมท่ี 5 
รับสมัครนักเรียนใหม่ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
และ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 1  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
1 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าปี (ร้อยละ) 

2564 2565 2566 2567 
  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนห้อง SMT  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนห้อง SMT 
รู้จักการใฝ่หาความรู้ 
และหมั่นศึกษาเล่าเรียน
ท้ังทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 90 
3. นักเรียนห้อง SMT  
มีสมรรถนะ และความ 
สามารถท่ีหลากหลายจน
เป็นท่ียอมรับของชุมชน  
รอบๆ โรงเรียน ร้อยละ 
90 

      

 
 
 


