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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแก่นักเรียน 
2. เพื่อเสริมสร้างให้
นักเรียนมีการยอมรับ
ความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

1. นักเรียนโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ท่ี
ได้รับการพัฒนามี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตาม
หลักสูตร ร้อยละ  
93 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรร้อยละ 97 
2. นักเรียนมีการยอมรับ
ความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
เป้าหมายร้อยละ 93 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ได้ 
2. นักเรียนสามารถ
ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างได้ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ของนักเรียน 
1. พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  
 
2. สมบัติผู้ดี  ศักดิ์ศรี จ.ช. 
   
3. ค่ายพุทธบุตร/มุสลิม
สัมพันธ์ 
 
4. วันส าคัญ 
 
5. ของหายได้คืน  
 
6. ช่วยเหลือ  ฌาปนกิจศพ 
 
7. คุณธรรมน าชีวิต 
 

 
 
 

นายมงคล 
นางสุธินาญ 

 
นายมงคล 

 
นางสาวนพพร   

นางสุมาลี 
 

นายธนวินท์ 
 

นายอนุวัต 
 

นางหนึ่งฤทัย 
 
นางหนึ่งฤทัย 
นายวิชาญ   

   นางจิราวดี 

88 90 91 92 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2560 2561 2562 2563 
1.เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
ดูแลนักเรียนอย่างเป็น
ระบบของครูที่ปรึกษา 
3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. เพื่อสร้างเครือข่าย
เพื่อนช่วยเพื่อน 
5. เพื่อให้ครูที่ปรึกษา
เย่ียมบ้านนักเรียนและ
สานสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 

1. มีแฟ้มข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ 100 
2. ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุม   ร้อยละ 98 
3. มีเพื่อนท่ีปรึกษาทุก
ห้องเรียน 
4. ครูที่ปรึกษาเย่ียมบ้าน
นักเรียนทุกคน 
5. นักเรียนทุกคนมีคู่มือ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่เป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ได้  จ านวน 700คน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือ 
2. ครูที่ปรึกษามี
เทคนิคการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. เครือข่ายผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

โครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
1. จัดท าแฟ้ม ข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนท่ีปรึกษา (เพื่อนท่ี
ปรึกษา YC)  
 
4.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 
5. ครูที่ปรึกษาเย่ียมบ้าน
นักเรียน 
 

 
 
 
 
นางสุมาลี 

 
 
นางอัจจิมา 
 
นางฝีเสาะ 

       
 
 
นางฝีเสาะ 

 
นางฝีเสาะ 
นางสุบ๊ะ 

 

90 92 94 96 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2560 2561 2562 2563 
  เชิงปริมาณ 

4. นักเรียนแกนน ามี
ส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
5. ครูที่ปรึกษาเย่ียม
บ้านนักเรียนและสาน
สัมพันธ์กับผู้ปกครอง 
เป้าหมายร้อยละ  92 

 
6. จัดท าคู่มือนักเรียน 
 
7. ประเมินนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน 
 
8. ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง 

 
นายมงคล 
นางวิสาข์ 
นายมงคล 
นางฝีเสาะ 

 
นายมงคล 
นางสุธินาญ 
นายอิสรางค์ 
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                                                          แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อเสริมสร้างให้
นักเรียนมีการ
ยอมรับความคิดเห็น
และวัฒนธรรมท่ี
แตกต่าง 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต
ประเภทต่างๆ เช่น 
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ (cas) 
กิจกรรมทางศาสนา 
2. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีเข้า 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความ
ตระหนักเกี่ยวกับการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  เป้าหมาย
ร้อยละ 92 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร เป้าหมาย  
ร้อยละ  93 

โครงการส่งเสริมศักยภาพสภา
นักเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
1. ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2.  ปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 
และ ม.4 
3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.3  
และ ม.6 
4. มุทิตาจิต 
5. To Be Number One 
6. Save me save  my world 
7. ตลาดนัดโรงเรียน 
8. กจิกรรมประกวดดาวเดือน 
9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนแกนน าโรงเรียน        
จะนะชนูปถัมภ์ 
10. อนุรักษ์ความเป็นไทย 

 
 

นายส าราญ 
นางฝีเสาะ 

 
นายส าราญ 

 
นายส าราญ 
นางฝีเสาะ 
นายส าราญ 
นายส าราญ 
นายส าราญ 
นายส าราญ 
นายอิสรางศ์ 

 
นายส าราญ 
นายอนุวัต 

 

92 93 94 95 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. นักเรียนโรงเรียน       
จะนะชนูปถัมภ์มีความ 
สามารถและทักษะภาษา 
อังกฤษ และภาษาท่ีสอง 
เพื่อการส่ือสารในระดับดี 
2. ครูและนักเรียน
สามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้
ในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาของนักเรียนได้ 
3. นักเรียนได้ฝึกฝน
ทักษะทางภาษาเพื่อเป็น
การพัฒนาตนเองและ
เตรียมความพร้อมโดย
เข้าร่วม การแข่งขัน
ทักษะทางภาษา 

1. นักเรียนมีความ
กล้าและมั่นใจใน
การใช้ภาษาในการ
ส่ือสาร 
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษา 
อังกฤษและภาษาท่ี
สองท่ีสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนร้อยละ 92    
มีความรู้ความสามารถ
และทักษะภาษา 
อังกฤษและภาษาท่ีสอง 
ในระดับดี  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความกล้า
และมั่นใจในการใช้
ภาษาในการส่ือสาร                   
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาท่ีสองท่ีสูงขึ้น 
 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 
กิจกรรมท่ี 1 Foreign 
Language Talent 
 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
 
กิจกรรมท่ี 3 Merry 
Christmas 
 
กิจกรรมท่ี 4 English 
Outside 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ผู้ทรงเป็น
นักปราชญ์และนัก
ภาษาไทย รวมท้ังเพื่อ
น้อมร าลึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณในพระองค์ท่ี
ได้ทรงแสดงความห่วงใย
และพระราชทานแนวคิด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษาไทย  
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูป
ถัมภ์ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันภาษาไทย 
2. ร้อยละของจ านวน
นักเรียน มีทักษะใน
การอ่านเพิ่มขึ้น
ภายหลังท่ีได้เข้าร่วม
โครงการ 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ 
- ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 
มีความรู้จากการเข้าชม
นิทรรศการวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
- ร้อยละ 80 นักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
ส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดทักษะทาง
ภาษาไทย   

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
- กิจกรรมท่ี 1 วันภาษาไทย
แห่งชาติ 
 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

57 58 59 60 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะและ
แสดงศักยภาพทางด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนอย่าง
สร้างสรรค์  
3. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ และมี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม 
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ร่วมอนุรักษ์วฒันธรรมไทย 
5. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถทาง
ภาษาไทยแก่นักเรียน
ตามศักยภาพ 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันภาษาไทย 
2. ร้อยละของจ านวน
นักเรียน  มีทักษะใน
การอ่านเพิ่มขึ้น
ภายหลังท่ีได้เข้าร่วม
โครงการ 
3. ร้อยละของจ านวน
นักเรียน มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ และ
เกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง
เพิ่มข้ึน 
 

เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาไทยและเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- นักเรียนได้รับความรู้
และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาไทย 
- นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดี
ในการร่วมอนุรักษ์
เอกลักษณ์ทางภาษาไทย 
และศิลปวัฒนธรรมไทย 
- นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ตามศักยภาพ
ของตนเองได้ 
- นักเรียนรักการเรียนรู้
และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้นักเรียนช่วงช้ัน
ท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่อง
ด้านการอ่าน อ่านหนังสือ
ออกและอ่านหนังสือ
คล่อง 
2. เพื่อให้นักเรียนช่วงช้ัน
ท่ี 3 ท่ีมีความบกพร่อง
ด้านการเขียนเขียน
ภาษาไทยได้ถูกต้อง 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องด้าน
การอ่าน  การเขียน 
พัฒนาด้านการอ่าน
ถูกต้องและคล่องขึ้น  
และเขียนหนังสือ
ถูกต้องขึ้นผ่านเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางด้านการ
อ่านการเขียนช่วงช้ันท่ี 
3 อ่านออก  อ่านคล่อง
และเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้อง  เพิ่มข้ึนร้อยละ  
80   
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องด้านการอ่าน  
การเขียน  อ่านหนังสือ
ออก อ่านหนังสือคล่อง 
และเขียนภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
 

- กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน 
 

นางสุบ๊ะ 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

57 58 59 60 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4        

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้นักเรียนศึกษา  
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้                
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก 
แหล่งเรียนรู้ 
4. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความหวงแหนรักษ์
ท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5  
สายศิลป์ภาษา ได้
ศึกษาหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาร้อยละ 
100 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สายศิลป์ภาษา 
ได้รับความรู้
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 
100 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 สายศิลป์
ภาษา โรงเรียนจะนะ -
ชนูปถัมภ์ 
 เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 5 สายศิลป์
ภาษา ได้ศึกษาหาความรู้
จากแหลง่เรียนรูน้อก
สถานศึกษา ร้อยละ100 
2. นักเรียนได้รับความรู้
จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหวา่งสถาน 
ศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
ร้อยละ 90 
3. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ร้อยละ100 
4. นักเรียนน าความรู้ไป
พัฒนาของท้องถ่ินตนเอง 
ร้อยละ 80 

- กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  “ย้อนรอยเมืองเก่า เล่า
เรื่องสงขลา” 

นางอัจจิมา 93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผูรั้บผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 
2. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ให้สูงขึ้น 

1. นักเรียนรู้จักวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
ร้อยละ 97 
 2. นักเรียนท างาน
อย่างมีความสุขมุ่งมั่น
พัฒนางานและภูมิใจ
ในตนเอง   ร้อยละ 
98 
 3. นักเรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อย
ละ 100 
4. นักเรียนมีความ 
รู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 
 
 

เชิงปริมาณ  
- นักเรียนรู้จักวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ  
ร้อยละ 97 
- นักเรียนท างานอย่างมี
ความสุขมุ่งมั่นพัฒนา
งานและภูมิใจในตนเอง 
ร้อยละ 98 
- นักเรียนท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 
100 
-  นักเรียนมีความรู้สึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ร้อยละ 98 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระ ร้อยละ 85 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
 
- กิจกรรมท่ี 1  พัฒนาการ
เรียนการสอนคหกรรม  
- กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาการ
เรียนการสอนช่าง 
- กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาการ
เรียนการสอนงานเกษตร 
- กิจกรรมท่ี 4  ศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

นายวิชาญ   
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

การงานอาชีพ 

93 94 95 96 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

  เชิงคุณภาพ              
- นักเรียนรู้จักการวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 
ท างานอย่างมีความสุข 
มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน 
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้มีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อให้นักเรียน ม.1 
ทุกคนรู้จักดูแลสุขภาพใน
ช่องปาก 
2.เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
3.เพื่อให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนมีการประเมิน
สุขภาพของตนเอง 
4. เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรมีการดูแล
ส่ิงแวดล้อมต่อสุขภาพ 

1. ร้อยละของจ านวน
นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

     
 
 
      นักเรียน ม.1 
 
     นักเรียนทุกคน 
 
 
 
     นักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
     บุคลากรทุกคน 
 
     นักเรียน 50 คน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
1. ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง 
. 
2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
3. ส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
 
4. เยาวชนสาธารณสุข
โรงเรียน 
 
5. ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
 
6. อย. น้อยใส่ใจสุขภาพ 

 
 
 
นางสารภี  
นางสาวซากีนะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   นางอาณัติ  

90 91 92 93 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2564 2565 2566 2567 
1. เพื่อให้นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพและ 
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลงาน
ด้านกีฬา/และร่วมกิจกรรม
นันทนาการได้เหมาะสม 
5. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการกีฬา และส่งเสริม
ความสามารถพิเศษและ
ความถนัดทางการกีฬาของ
นักเรียนให้เต็มศักยภาพ 
 
 

1.ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ท่ีมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาสี 
2. ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ ท่ีไปร่วมแข่งขัน
กีฬาภายนอกประสบ
ความส าเร็จ มีผลงาน
เป็นท่ียอมรับ 
3. ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียน
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ขยับกาย สบายชีวีทุก
วันศุกร ์

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน        
จะนะชนูป-ถัมภ์ทุกคน   
มีสุขภาพร่างกายและ
สมรรถภาพตามเกณฑ์   
รักการออกก าลังกายเพื่อ 
สุขภาพ มีผลสัฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มข้ึน มี
ความสามารถทางการ
กีฬาสูง สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาภายนอก
และวางแผนจัดการสู่
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ จนมี
ผลงานทางการ 

พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางการกีฬา 
3. กิจกรรม ขยับกาย สบาย
ชีวีทุกวันศุกร์ 
4. กิจกรรมจัดซื้อส่ือ
อุปกรณ์กีฬา 
5. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
 ฟุตซอล/ วอลเลย์บอล
ระหว่างช้ันเรียน 
6. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ 
7. กิจกรรมกระโดดเชือก 
ทางเลือกเยาวชนพ้น
โรคหัวใจ 
8. กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ           

นายนิเวศน์   
นางฝีเสาะ  

นายอิสรางศ์   

90 91 92 93 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2564 2565 2566 2567 
6. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  
ห่างไกลจากการใช้       
สารเสพติดทุกชนิด 
 
 

4. มีอุปกรณ์กีฬาท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาพล
ศึกษาและความ
ต้องการของนักเรียน 
5. ร้อยละ 95 ของ
จ านวนช้ันเรียน 
โรงเรียนจะนะชนูป-
ถัมภ์ ท่ีมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล/
วอลเลย์บอลระหว่าง
ช้ันเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ์ 
2.  นักเรียนมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 
3.  นักเรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนมีผลงานด้าน
กีฬา/และร่วมกิจกรรม
นันทนาการได้เหมาะสม 
5. นักเรียนได้เล่นกีฬา 
ความถนัดทางการกีฬา
ของนักเรียนเต็มศักยภาพ 
และส่งเสริมความสามารถ
พิเศษทางการกีฬาจนมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 
4 (กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
เป้าหมายประจ าป ี

2564 2565 2566 2567 
 
 

6. ร้อยละ 90 ของ
จ านวนนักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูป-ถัมภ์ ท่ีได้รับ
การทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
7. ร้อยละ 80 ของ
จ านวนนักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมกระโดด
เชือกทางเลือกเยาวชน
พ้นโรคหัวใจ 
8. ร้อยละ 95 ของ
จ านวนนักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมวิ่งเพือ่
สุขภาพ 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1.  เพื่อพัฒนาทักษะ
ในสุนทรียภาพทาง
วิชาการด้านศิลปะ 
2.  เพื่อการประเมิน 
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
 

-ร้อยละของนักเรียน
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์
งานศิลปะสู่ความ
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 
-ร้อยละของนักเรียน มี
ความคิดและจินตนาการ
สร้างสรรค์งานศิลปะได้
อย่างหลากหลาย 
-ร้อยละของนักเรียนมี
ความพร้อมสุนทรียะ 
ทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาเป็นคนดี  มี
ความสุขในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์ ร้อยละ 
90 มีความเป็นเลิศด้าน
กิจกรรม   
2. นักเรียนโรงเรียนจะ
นะชนูปถัมภ์ ท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ ได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมสู่
ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนื่อง  
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมีความรู้และ
ทัศนคติท่ีดีต่องานศิลปะ 
2. นักเรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ์ 

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
- กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านดนตรี 
 
- กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านนาฏศิลป์2  
 
- กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะทางด้านทัศนศิลป์ 
 
- กิจกรรมท่ี 4 Art Camp 
 

 
 
 

นายส าราญ 
 
 

  นางอรพรรณ 
 
 

น.ส.หนึ่งฤทัย 
 

    นางวิสาข์ 

93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ลักษณะเฉพาะของ
ไทย และของประเทศ
ต่าง ๆ ในอาเซียน 
2. เพื่อให้นักเรียน
น าไปใช้ในการอยู่
ร่วมกัน ท างานร่วมกนั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข ในการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

1.นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม
ลักษณะเฉพาะของไทย 
และของประเทศต่างๆ 
ในน าไป 
ใช้ในการอยู่ร่วมกัน 
ท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความสุข ในการเป็น
ประชาคมอาเซียน    
ร้อยละ 85 
2.นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม
ลักษณะเฉพาะของไทย 
และของประเทศต่างๆ
ในอาเซียน 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมลักษณะ 
เฉพาะของไทยและของ
ประเทศต่างๆในน าไปใช้
ในการอยู่ร่วมกัน ท างาน
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความสุข ร้อยละ 85 
เชิงคุณภาพ  
1.นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมลักษณะ 
เฉพาะของไทย และของ
ประเทศต่างๆ ใน
อาเซียน 
 

-กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมธรรม
ศึกษา 
 
-กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ย้อนรอยประวัติศาสตร์
ของไทย 
 
-กิจกรรมท่ี 3 สัปดาห์อาเซียน 
 
-กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
-กิจกรรมท่ี 5 ส่งเสริมความ
รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

  สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

 3. นักเรียนท างาน
ร่วมกันและอยู่ร่วมกนั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข ในการ
เป็นประชาคมอาเซียน 

2.นักเรียนท างาน
ร่วมกันและอยู่ร่วมกนั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข ในการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม 
2. สามารถคาดการณ์  
ก าหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการตัดสินใจ
ได้ 
3. สามารถประเมิน
และเลือกแนวทางการ
ตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ 
4. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และมี
จินตนาการ 
 

1. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบและมี
การคิดแบบองค์รวม 
ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ ก าหนด
เป้าหมาย และแนว 
ทางการตัดสินใจได้  
ร้อยละ 80 
3. ผู้เรียนสามารถ
ประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีสติได้  
ร้อยละ 80 
4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ ร้อยละ 80 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียนจ านวน 700 
คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สรุปความคิดรวบยอด 
คิดอย่างเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม        
ร้อยละ 80 
2. ผู้เรียนสามารถ
คาดการณ์ ก าหนด
เป้าหมาย และแนวทาง
การตัดสินใจได้ ร้อยละ 
80 
3. ผู้เรียนสามารถ
ประเมินและเลือกแนว
ทางการตัดสินใจ และ
แก้ไขปัญหาอย่างมีสติได้ 
ร้อยละ 80 

-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-จัดซื้ออุปกรณ์การทดลอง
และสารเคมี 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

5. สนใจแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และส่ือ
ต่าง ๆ ได้ท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 
6. สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น และสนุกกับการ
เรียนรู ้
7. มีระดับผลสัมฤทธิ์
ทา การเรียนเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 
8. มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉล่ียตาม
เกณฑ์ 

5. ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และส่ือต่าง 
ๆ ได้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา ร้อยละ 80 
6. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นและสนุกกับ
การเรียนรู้  ร้อยละ 80 
7. ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ์ ร้อยละ 
70 
8. ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉล่ีย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 

4. ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และมี
จินตนาการ ร้อยละ 80 
5. ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
รอบตัว ใช้ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้และส่ือ  
ต่าง ๆ ได้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา ร้อยละ 80 
6. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วม 
กับผู้อื่น และสนุกกับ
การเรียนรู้ ร้อยละ 80 
7. ผู้เรียนมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉล่ียตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 
8. ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉล่ีย
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 50 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1.ผู้เรียนมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และสามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้ 
2.ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การเรียนดีขึ้น 
3.ท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 
4.ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ 
5.ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 

1.ผู้เรียนร้อยละ 90 ข้ึน
ไปมีส่ือเทคโนโลยีท่ีทัน 
สมัยและสามารถใช้ใน
การเรียนการสอนได้ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80  
ขึ้นไปมีศักยภาพใน  
การเรียนดีขึ้น 
3.ผู้เรียนร้อยละ 80  
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนดีขึ้น 
4.ผู้เรียนร้อยละ 90  
ขึ้นไปสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
เต็มศักยภาพ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 
ขึ้นไปสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 90  
ขึ้นไปมีส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและสามารถใช้
ในการเรียนการสอนได้ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80  
ขึ้นไปมีศักยภาพในการ
เรียนดีขึ้น 
3.ผู้เรียนร้อยละ 80 
ขึ้นไปมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนดีขึ้น 
4.ผู้เรียนร้อยละ 90 
ขึ้นไปสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
เต็มศักยภาพ 
5.ผู้เรียนร้อยละ 90  
ขึ้นไปสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

-กิจกรรมจัดหาส่ือการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์  
 -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
-กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คณิตศาสตร์ 

57 58 59 60 



 

79 

แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

6. ผู้เรียนสามารถน า 
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
เต็มศักยภาพของ
ตนเอง 

 เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เรียนมีส่ือเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยและสามารถใช้
ในการเรียนการสอนได้ 
2.ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การเรียนดีขึ้น 
3.ท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีขึ้น 
4.ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และ
สามารถเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพ 
5.ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองและร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1.เพื่อพัฒนาความเป็น
มนุษย์ให้ครบทุกด้าน 
ท้ังร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
2.เพื่อฝึกภาวะผู้น าให้ 
แก่นักเรียน กล้าคิด   
กล้าท า กล้าแสดงออก
ในส่ิงท่ีถูกต้อง 
3.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่สังคม
ส่วนรวม และเห็น
คุณค่าของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
4.เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยู่ร่วม 
กับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุข 

-  ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีภาวะผู้น า  กล้าคิด  กล้า
ท า และกล้าแสดงออกใน
ส่ิงท่ีถูกต้อง 
-  ร้อยละ80 ของนักเรียน
รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ แก่สังคม
ส่วนรวม และเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
-  นักเรียนร้อยละ 90   
มีทักษะในการปฏิบัติ
กิจกรรมและอยู่ร่วมกับ
คนอื่นได้ 

เชิงปริมาณ 
1) นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตามความ
สนใจ 100 % 
2) นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญๆ
ทุกกิจกรรม 
3) นักเรียนเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม และ
ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 
4) นักเรียนมีจิตส านึก     
จิตอาสา และปฏิบัติตาม
วิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 
5) นักเรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ เป็นคนดี เก่ง 
และมีความสุขได้ด้วย
กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1  
กิจกรรมการพัฒนา การเรียนการ
สอนกิจกรรมนักเรียน 
(เครื่องแบบ) 
กิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้

นางฝีเสาะ 
นางอรพรรรณ 
นายนิเวศน์ 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้บริหาร
จัดการเวลาเรียน และ
กิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม ท้ัง
ด้านวิชาการ ด้าน
ปฏิบัติ  
2. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจ
และความถนัดอย่าง
เต็มตามศักยภาพ 

- นักเรียนโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ น า
ความรู้ท่ีได้รับจากการ
เข้าร่วม“ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” มาปรับใช้
ในการเรียนรู้ต่อไป 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์ได้ท า
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ท้ังด้าน
วิชาการ ด้านปฏิบัติ  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์มีความ 
สามารถในการคิด
วิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจ
และความถนัด 

 

โครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 

นางภฤศพร 57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้พฒันา
ทักษะทางด้านอาชีพ 
ดีขึ้น 
2. เพื่อให้ได้มีกิจกรรม
ในการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจและเรียนรู้
ด้วยตัวเอง 
3. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกทักษะการท างาน
เป็นทีมและการใช้
ชีวิตร่วมกัน  
4. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้และคิดหา
เหตุผลในการแก้ไข
ปัญหา 

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมให้ความร่วมมือ
อยู่ในระดับมาก 
2. นักเรียนทุกคนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม มีช้ินงาน
และร้อยละ 80 ของ
ผลงาน /ช้ินงานได้
คุณภาพในระดับ ดีขึ้น
ไป 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนท่ีมีความสนใจ
ด้านอาชีพชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1- 6 เข้าร่วม
ฝึกอาชีพตามความ 
สนใจ 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาทักษะทางด้าน
การประกอบอาชีพที่
ตนเองเลือก มีความรู้ 
ความเข้าใจ แก้ไขปัญหา
และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้ดีขึ้น 

โครงการ 1 คน 1 อาชีพ 
-กิจกรรมลดเวลาเรียน     
เพิ่มเวลารู้ 
-กิจกรรมฝึกอาชีพระยะส้ัน
นักเรียน 
-กิจกรรมรายวิชาเพิ่มเติม 

นายวิชาญ 
นางแววตา 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

การงานอาชีพ 

57 58 59 60 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
3. เพื่อเรียนรู้การใช้
งานของบอร์ด 
ไมโครคอนโทรเลอร์  
 

- นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานในการเขียน
โปรแกรมโดยการเขียน
โค๊ดบล๊อก 

เชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีความรู้
พื้นฐานในการเขียน
โปรแกรมลงบอร์ด
ควบคุมบอร์ดสมองกล 
จ านวน 240 คน 
 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนในโรงเรียน 
จะนะชนูปถัมภ์สามารถ
เขียนโปรแกรมพื้นฐาน
โดยการเขียนโค๊ดค าส่ัง
ได้และแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนโปรแกรมควบคุม
บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ 

ว่าท่ี ร.ต.วรวุฒิ  57 58 59 60 
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                                                          แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อสร้างแนว
ทางการปฏิบัติ 
ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลความสุจริตใน
โรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนา
นักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายสุจริตให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของ
โครงการโรงเรียน
สุจริต โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

1. มีแนวทางการ
ปฏิบัติ ตลอดจน
สอดส่องดูแลความ
สุจริตในโรงเรียน  
ร้อยละ 93 
2. สามารถพัฒนา
นักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายสุจริตให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของโครงการ 
โรงเรียนสุจริต โดย
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน ร้อยละ 
93 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน        
จะนะชนูปถัมภ์ จ านวน  
700  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. มแีนวทางการปฏิบัติ 
ตลอดจนสอดส่องดูแล
ความสุจริตในโรงเรียน  
ร้อยละ 93 
2. สามารถพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย
สุจริตให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโครงการ
โรงเรียนสุจริต  โดยผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน  ร้อยละ 93 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์
สุจริตในโรงเรียน 
-กิจกรรมพัฒนานักเรียนโรงเรียน
เครือข่ายสุจริตให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 

นายมงคล   
นายอนุวัต 

92 93 94 95 
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                                                          แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 4  ด้านผู้เรียน  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 4 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้นักเรียน
หอพักประจ า  
โครงการฯ มีกิจกรรม
ท าเพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์อันสูงสุด 
2. เพื่อให้นักเรียน
หอพักประจ า  
โครงการโรงเรียน
ประชารัฐแลกเปล่ียน
และเสริมสร้าง
ความรู้ด้าน
เกษตรกรรม 
3. เพื่อให้นักเรียน
หอพักประจ า 
โครงการโรงเรียน
ประชารัฐมีวัตถุดิบ
ประกอบอาหารเพื่อ
เป็นปัจจัยยังชีพและ
สร้างรายได้เสริม 

1.ร้อยละของจ านวน
นักเรียนหอพักประจ า 
โครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ท่ีได้รับการ
ส่งเสริมและสร้าง
ประสบการณ์จาก
กิจกรรมท้ัง5 กิจกรรม 
2. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในหลัก
ปฏิบัติของขั้นตอน
การท ากิจกรรมท้ัง 5 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนหอพักประจ า  
โครงการฯ จ านวน 46 
คน เข้าร่วมกิจกรรม 
100% 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนหอพักประจ า  
โครงการฯ มีกิจกรรมท า
อันเกิดประโยชน์สูงสุด 
2. นักเรียนหอพักประจ า  
โครงการโรงเรียนประชา
รัฐเกิดการแลกเปล่ียน 
และเสริมสร้างความรู้
ด้านเกษตรกรรม 
3. นักเรียนหอพักประจ า  
โครงการโรงเรียนประชา
รัฐมีวัตถุดิบประกอบ
อาหารเพื่อเป็นปัจจัยยัง
ชีพและสร้างรายได้เสริม 

โครงการส่งเสริมและสร้าง
ประสบการณ์นักเรียนหอพัก
ประจ าโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
-กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 
-กิจกรรมเล้ียงปลาดุก 
-กิจกรรมเล้ียงไก่ไข ่
-กิจกรรมเล้ียงผ้ึง 
-กิจกรรมเพาะเห็ด 
 

นายอนุวัต 
นางสาวโสรยา 

92 93 94 95 

 


