
 
ตอนท่ี ๒  

แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 
 

 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔ ด้าน 
ได้แก่ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและกลุ่มบริหาร
งบประมาณและกําหนดแนวทางการกํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2557 - 2560  โดยยึดหลัก PDCA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
       “มุ่งพัฒนาให้โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ให้สมพระเกียรติ ภายในปี ๒๕๖๐ ” 
พันธกิจ 

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน 

อัตลักษณ์ 

แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ 

เอกลักษณ์ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน 

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพ 
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีสติสมเหตุผล 
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
ด้านคร ู

๑. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ด้านบริหารและจัดการศึกษา 

๑. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๒. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

รอบด้าน 
๓. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 

ด้านการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

๑. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๒. โรงเรียนมีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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๓. คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลปรับปรุงคุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 

ด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีคุณลักษณะ“แต่งกายดี  มีสัมมาคารวะ” ตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก ดังนี้ 
 3.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียนได้รับการฝึกกระบวนการคิดมากข้ึน มีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการอ่าน สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง อันเป็น
ทักษะท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงการเรียนรู้สู้ชีวิตจริง และนําความรู้ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดํารงชีวิตและการแก้ปัญหาต่างๆ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท้าทาย
ความคิดสติปัญญาของผู้เรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดอย่างเต็มท่ี ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลและแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่รอบตัว ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 

ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนด้านการเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีการจัดกลุ่มผู้เรียนท่ีเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง มีการวางแผนการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ไปพร้อมกับกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนท่ี
อ่อน พัฒนากลุ่มท่ีเรียนดีให้ไปสู่การเป็นเลิศดังท่ีครูผู้สอนได้ปฏิบัติอยู่แล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดได้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังมีการนําผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนมาปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การเรียนการสอนสามารถตอบสนองความแตกต่างท่ี
หลากหลายของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

ชุมชน   ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษา โดยการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   สื่อ   อุปกรณ์และ
งบประมาณ  เพ่ือให้สถานศึกษาได้นําไปพัฒนาการจัดการศึกษา 
 3.2 ด้านการจัดการศึกษา 
 มีกระบวนการบริหารท่ีชัดเจน บุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  มีแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ท่ีกําหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีเด่นชัด  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
ทีม  ภายใต้การบริหารจัดการท่ีเกิดจากความเป็นผู้นําและความสามารถในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  
3.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 สถานศึกษาเห็นความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมเสริมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตาม
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  ได้ฝึกปฏิบัติตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนในด้าน
ท่ีจะส่งผลต่อคุณลักษณะท่ีดีในการปฏิบัติงาน  การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  จากการค้นคว้า
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จากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  เป็น
ต้น 
 3.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
โรงเรียนกําหนด โดยยังคงโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแล้วได้ผลดีในปีการศึกษา 2557 ไว้เป็นโครงการ
หลัก 

 3.5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
 โรงเรียนได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการต่างๆ ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การดําเนินงาน เป็นไปได้
ด้วยความราบรื่น ประกอบกับได้รับความร่วมมือจากครู นักเรียน รวมท้ังผู้ปกครองเป็นอย่างดี สําหรับ
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจํากัด/ท่ีทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตาม เป้าหมาย ได้แก่ครูขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี เนื่องจากการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการ ส่งเสริมในด้านต่างๆ ยังขาดความ
ชัดเจนท้ังในเรื่องเนื้อหาสาระ แนวดําเนินการ และการนิเทศ ติดตาม แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ ในปีถัดไป(ระยะเวลา ๑ ปี) ๑) โครงการประเมินหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบ
ทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 2) โครงการนิเทศภายในเพ่ือติดตามและ
พัฒนา Best Practice ด้านระบบการ ปฏิบัติงานท่ีสามารถสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน ๔) 
โครงการส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศทางวิชาการ ๕) โครงการพัฒนาด้าน ICT 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้กําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา  จํานวน  

๖  กลยุทธ์   คือ 
กลยุทธ์ท่ี ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี ๑- ๖)  
กลยุทธ์ท่ี ๒   พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี ๗,๑๐) 
กลยุทธ์ท่ี ๓   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (มาตรฐานท่ี ๘,๑๒,๑๔,๑๕) 
กลยุทธ์ท่ี ๔   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้(มาตรฐานท่ี ๑๑,๑๓) 
กลยุทธ์ท่ี ๕    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา(มาตรฐานท่ี ๙) 
กลยุทธ์ท่ี ๖   ส่งเสริมอัตลักษณ์และ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา(มาตรฐานท่ี ๑๔-๑๕) 

 
 
 
 
 
 
 
๕. การดําเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ท่ี๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖  
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(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) ข้อท่ี 

1.วันสุนทรภู ่ 1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักสุนทรภู่
ซ่ึงเป็นกวีเอกของโลก 
2 เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและ
เห็นคุณค่าของสุนทรภู่ 
3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักความ
สามัคคีและการทํางานเป็นหมู่
คณะ 

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ       
- ผู้เรียนมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย และดํารงไว้ ซ่ึง
ความเป็นไทยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มฐ.6 
ตังบ่งชี้ :  6.1 /6.2 / 
6.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

2.ติวเข้ม
ภาษาไทย 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
2.  เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ์ในการทําข้อสอบ  
เพ่ือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
3. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ O 
– NET ในรายวิชาภาษาไทยให้
สูงข้ึน 

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ       
-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนสามารถทําข้อสอบ
เพ่ือการศึกษาต่อได้มากข้ึน 
- ผลการทดสอบ O – NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี  5 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 5.1 

2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

3. ส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาไทย 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ
ทางภาษาไทยดีข้ึน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทางภาษาไทย 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 
4. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ       
- นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมทางภาษาไทย 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความตระหนักใน
รายวิชาภาษาไทย 

มาตรฐานท่ี  3 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 3.1 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย  
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
4.ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
ภาษาไทย. 

- เพ่ือส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษาไทยและเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีความรู้และพัฒนา
ทักษะด้านภาษาไทยจาก
ประสบการณ์ตรง 

มาตรฐานท่ี  3 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 
3.1/3.2/3.3/3.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

5.ค่าย
คณิตศาสตร์ 
(SMA) 

1. ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนา และ
เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนท่ีมีแววทาง
คณิตศาสตร์  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเจริญ
งอกงามในแต่ละด้าน  ท้ังด้าน
ความรู้  ด้านทักษะและ
กระบวนการ ด้านเจตคติ ค่านิยม 
การจัดการและการปฏิบัติ 
3.  พัฒนาความสามารถในการ
สํารวจ การต้ังข้อคาดเดา การให้
เหตุผล การแก้ปัญหา การสื่อสาร 
การสื่อความหมาย การเชื่อมโยง
และมีความคิดสร้างสรรค์ 
4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสาระคณิตศาสตร์สูงข้ึน 
5.  นักเรียนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์    
- นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
นําความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนเกิดความรู้  ทักษะและ
กระบวนการ มีสามารถในการ
สํารวจ การต้ัง    ข้อคาดเดา 
การให้เหตุผล การแก้ปัญหา
การสื่อสาร การสื่อความหมาย 
การเชื่อมโยง 
- ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เจตคติ ค่านิยม การจัดการและ
การปฏิบัติได้  

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 2.3 /2.4 
มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี : 4.1 / 4.2 
/ 4.3 / 4.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนองนโยบาย/
จุดเน้นของ 

 สพม.๑๖ ข้อท่ี 

6.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.  เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.  เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้สามารถ
ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือมุ่งพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทีมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
5.  เพ่ือให้ครูมีทักษะ
กระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มี
เทคนิควิธีใหม่ ๆ และหลากหลาย 
ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน   

1    เป้าหมายเชิงปริมาณ    
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 7 
คน 
- นักเรียน จํานวน 1,230    คน 
2    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้สื่อ และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

7. พัฒนาทักษะ
เครื่องบินจําลอง
วิทยุบังคับ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้ได้เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชา
ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การบิน ผ่านทางการ
ประดิษฐ์เครื่องบินจําลองและ
วิทยุบังคับ 
2. เพ่ือให้ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านทางกิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์ 

1    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน จํานวน 3 ทีม (1 ทีม 
ประกอบด้วย นักเรียน จํานวน 
3 คน ครู/ผู้ควบคุมทีม 1 คน)
รวม  11 คน 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ80 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์    
 

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
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กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 
 3.  เพ่ือบูรณาการวิชา

คณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์จาก
ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
วิชาฟิสิกส์ทางกลศาสตร์จาก
นามธรรมให้เป็นรูปธรรม  เรื่อง
แรงกระทํา กฎ  แรงโน้มถ่วง  
และวิทยาศาสตร์การบิน การ
ประดิษฐ์เครื่องบินจําลองและ
วิทยุบังคับ 
5.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรักและใฝ่แสวงหาความรู้
ในทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือนําความรู้ไป
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
6.  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีและ
พัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการ
ทํางานเป็นทีม 

- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
นําความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
- ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชา
ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
การบิน ผ่านทางการประดิษฐ์
เครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ 
- เกิดความรู้ ทักษะและ
กระบวนการ มีสามารถในการ
สํารวจ การต้ังข้อคาดเดา การ
ให้เหตุผล การแก้ปัญหา การ
สื่อสาร การสื่อความหมาย การ
เชื่อมโยงและมีความคิด
สร้างสรรค์เจตคติ ค่านิยม การ
จัดการและการปฏิบัติ 
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก
และใฝ่แสวงหาความรู้ในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือนําความรู้ไปพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป   

  

8. ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 

1.  ส่งเสริมส่งเสริมความเป็นเลิศ
และพัฒนาความสามารถเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรียน  เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามใน
แต่ละด้าน  ท้ังด้านความรู้  ด้าน
ทักษะและกระบวนการ ด้านเจต
คติ  ค่านิยมการจัดการและการ
ปฏิบัติ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน จํานวน  100  คน 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้ังภายในและภายนอก 
 

มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 
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กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถทางสังคม  มี
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม
ในแต่ละด้าน  ท้ังด้านความรู้  
ด้านทักษะและกระบวนการ  
ด้านเจตคติ ค่านิยม การจัดการ
และการปฏิบัติ 

  

9.ค่าย
วิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญ  สถานการณ์จากศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคี ฝึกความเป็นผู้นํา ผู้
ตาม รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีเหมาะสม   
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  
4   ร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 70  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิด การจัดการ  
การเผชิญสถานการณ์จาก
ประสบการณ์ตรง 
- นักเรียนร้อยละ 70  มีความ
รัก ความสามัคคี ฝึกความเป็น
ผู้นํา ผู้ตาม รู้จักแก้ปัญหา มี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม   

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 / 2.4 
มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 / 4.2 / 
4.3 / 4.4 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

10. ส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้
ของนักเรียนกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญ สถานการณ์จากศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคี ฝึกความเป็นผู้นํา ผู้
ตาม รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีเหมาะสม 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  
1/2 , 2/2 , 3/2 ร้อยละ 100 
ได้รับการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 80  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิด การจัดการ  
การเผชิญ  สถานการณ์จาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
   

มาตรฐานท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 / 2.4 
มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 / 4.2 / 
4.3 / 4.4 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๐ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
   - นักเรียนร้อยละ 80  มีความ

รัก ความสามัคคี ฝึกความเป็น
ผู้นํา ผู้ตาม รู้จักแก้ปัญหา มี
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

  
 

11.ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี วัสดุ 
อุปกรณ์ใช้ประกอบกิจกรรมใน
การสืบเสาะหาความรู้ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข 
และสนุกในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3.  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชา
วิทยาศาสตร์ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้วิทยาศาสตร์  
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกการ
ปฏิบัติการทํากิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
วางแผนในการทํากิจกรรมการ
ทดลองได้ 

มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

12. พัฒนา
ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1.  เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญ  สถานการณ์จริง 
2. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรัก 
ความสามัคคี ฝึกความเป็นผู้นํา ผู้
ตาม รู้จักแก้ปัญหา มีคุณธรรม
จริยธรรมท่ีเหมาะสม  
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
นําเสนอผลงานจากการใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียน  ร้อยละ 70  ท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
รู้จักคิดเป็น  ทําเป็นและ
แก้ปัญหาได้  
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  สามารถนํา
ความรู้และทักษะเข้าร่วม
แข่งขันทางวิทยาศาสตร์และ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้   

มาตรฐานท่ี 4  ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.1 / 4.2 / 4.3 / 
4.4  
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๑ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
13.ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงานด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพ่ือนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
 

1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนชั้น ม. 3 ร้อยละ 80 
สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในครัวเรือนของตนเองได้ 
ร้อยละ 5 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนมีการนําความรู้ไป
ใช้ในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน 

มาตรฐานท่ี 6  ตัวบ่งชี้
ท่ี 6.1 / 6.2 / 6.3  
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
5.  
1 โรงเรียน  
1 เอกลักษณ์ 

14.ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ
ให้เท่าทันกับโลกภายนอก 
3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 

1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา 
- นักเรียนร้อยละ 50 ได้พัฒนา
ศักยภาพให้เท่าทันกับโลก
ภายนอก 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนร้อยละ 50 มี
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนร้อยละ 50 พัฒนา
ศักยภาพให้เท่าทันกับโลก
ภายนอก 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งชี้
ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.3 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

15.พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 
 

1  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะความรู้
รายวิชาสังคมศึกษาท่ีจําเป็นตาม
หลักสูตร 
2  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
3  เพ่ือให้กลุ่มสาระฯ มีจํานวนครู
เพียงพอกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน 

1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมผ่าน
เกณฑ์ท่ีกําหนด ร้อยละ 85 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีทักษะความรู้ท่ีจําเป็น
ตามหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๒ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
16.วัน
สิ่งแวดล้อมโลก 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ ตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการ วิธีการในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
3. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในกิจกรรมชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมร้อยละ 
90 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา สามารถแสดงออก
และดําเนินกิจกรรมวัน
สิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.4 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามาร
ถท่ี
หลากหลาย  

17.วันอาเซียน 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา 
ความสําคัญของประชาคมอาเซียน 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
ปฏิบัติตนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในวันแห่งอาเซียน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็น
ความสํ า คัญของการรวมกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักใน
ความสําคัญของวันอาเซียน เข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา สามารถ
แสดงออกและดําเนินกิจกรรม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามาร
ถ ท่ี
หลากหลาย 
7.อาเซียน 
 

18.วันสารท
เดือนสิบ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับประเพณีวันสารท
เดือนสิบ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ปฏิบัติ สืบสานประเพณีวันสารท
เดือนสิ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักในความสําคัญ
ของวันสารทเดือนสิบ เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามาร
ถ ท่ี
หลากหลาย 

 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๓ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 3.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็น

คุณค่าความสําคัญของประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ 
 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา สามารถแสดงออก
และดําเนินกิจกรรมสาธิตวัน
สารทเดือนสิบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

19.ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางสังคมศึกษา  
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
2.  เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา ได้การส่งเสริมเพ่ือ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ร้อยละ 90 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา ได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ  

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

20.การแข่งขัน
กีฬาภายใน        
(กันเกราเกมส์) 

1.  เพ่ือส่งเสริมความสามารถทางด้าน
กีฬาอย่างหลากหลาย 
2.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา 
3.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัยและรู้จักบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 
4.  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

1  เป้าหมายเชิง ปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนสิริวัณวรี  ๒  
สงขลา   
2   เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง 
-  นักเรียนมีสุขภาพกาย
สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี 
-  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถทางด้านกีฬา 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้
ท่ี 1.3 / 1.4  /1.5 / 
1.6 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๔ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
21.ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา – 
กรีฑา 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ทางด้านทักษะกีฬา 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาสได้
แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านทักษะกีฬา 
3.  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต และพัฒนาคุณลักษณ์ท่ีดี
ให้แก่นักเรียน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
10 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมี ประสบการณ์ชีวิต 
และมีการพัฒนาทักษะทางด้าน
กีฬาท่ีสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.1 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

21.สานสัมพันธ์
สาระศิลป์ “นํา
ดนตรี  
นาฏศิลป์  
ศิลปะ สัมพันธ์
ชุมชน” 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์กับกลุ่มนักเรียนท่ี
สนใจ 
2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้าง
ทักษะพ้ืนฐานด้านดนตรี  
นาฏศิลป์  ศิลปะ  
3. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติท่ีดีด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา  จํานวน 60 
คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และมี
เจตคติท่ีดี ด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
และศิลปะ 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้
ท่ี 1.4 / 1.6 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 
 

22.ปรับปรุงวง
โยธวาทิต 
 

1.  ปรับปรุงวงโยธวาทิตให้มี
มาตรฐานให้พร้อมบริการต่อ
ชุมชนและสังคม 
2.  นําทักษะทางดนตรีไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 
3.  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ            
-นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ตอนต้น     จํานวน   25   คน    
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย    จํานวน  15   คน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนมีใจรักดนตรี ร้อยละ 
80  ข้ึนไป 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้
ท่ี 1.4 / 1.5/  1.6 / 
1.7 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 

23.ปรับปรุงชุด
การแสดงและ
อุปกรณ์การ
แสดง 

1. เพ่ือปรับปรุงชุดการแสดง 
อุปกรณ์การแสดง อุปกรณ์ 
แต่งหน้า ท่ีเกิดการชํารุด ให้มี
คุณภาพ พร้อมใช้ในงานการแสดง
แต่ละโอกาสตามความเหมาะสม 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- มีชุดการแสดงและอุปกรณ์
การแสดงเพ่ิมข้ึน จํานวน 2 ชุด
การแสดง  
 

มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้
ท่ี 1.4 / 1.6 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 

 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๕ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 2. จัดซ้ือชุดการแสดง อุปกรณ์การ

แสดงท่ียังขาด ให้เพียงพอต่อการ
แสดง 
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการแสดงออก 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก
และความชื่นชมในศิลปะการแสดง
นาฏศิลป์ 
5. นักเรียนได้รู้จักลักษณะการแต่ง
กายของการแสดงนาฏศิลป์
ประเภทต่าง ๆ 
6. ให้นักเรียนได้รู้วิธีการแต่งกาย
ของการแสดงนาฏศิลป์ 
7. เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในขณะท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมการ
แสดงโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าเช่า
ชุดการแสดง 
 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ 
ต้องเสียค่าเช่าชุด 
- ได้รักษาอุปกรณ์การแสดงอยู่
ในสภาพดี 
 

  

24.ส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางด้านศิลปะ 
 

1.เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน 
ดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์
ให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้
จากการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
มาใช้ในการพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ 
3. นักเรียนสามารถนําความรู้ท่ีได้  
นําเสนอต่อผู้อ่ืนในรูปแบบของการ
แข่งขันทักษะต่างๆได้ 

1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนร้อยละ 80  มีนิสัยรัก
ในงานศิลปะ (ทัศนศิลป์, ดนตรี
, นาฏศิลป์) 
- ร่วมสัมพันธ์ชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอกตามโอกาส
ท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 / 1.7 
มาตรฐานท่ี 5  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.6    

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ
ท่ีหลากหลาย 
 

 
 
 
  
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๖ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
26.ปลูกหน่อไม้
ไผ่หวาน 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน 
2. ผู้เรียนทํางานกับผู้อ่ืนได้ 
3. ผู้เรียนมีความขยัน อดทน 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพ่ิมข้ึน  
5. ปรับปรุงพ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิด

ประโยชน์ 

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
ร้อยละ 80 
-โรงเรียนมีแปลงปลูกไม้ไผ่
หวานให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
จํานวน 1 ไร่ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  80 
2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-   ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ทํางานด้วยความขยัน 
-  โรงเรียนมีแปลงปลูกไม้ไผ่
หวานเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งชี้
ท่ี 3.3  

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

27.สนับสนุน
ส่งเสริมการสอน
งานช่าง
อุตสาหกรรม
กลุ่มการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางานช่างอุตสาหกรรม 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความขยัน 
อดทน 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนงานช่าง
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
ช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 80 
-ผู้เรียนมีความขยันอดทนและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ 
80 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
ช่างอุตสาหกรรม สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความ
ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ 
และมีความสุขในการทํางาน 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งชี้
ท่ี 3.1 / 3.2 / 3.3 / 
3.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 
 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
28.สนับสนุน
ส่งเสริมการสอน
วิชา การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 
(คหกรรม) 

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทํางาน 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความขยัน อดทน 
4.เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน 
ร้อยละ 80 
-ผู้เรียนมีความขยันอดทนและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ 
80 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ทํางานด้วยความขยัน อดทน 
ละเอียด รอบคอบ และมี
ความสุขในการทํางาน 

มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งชี้ 
3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

29.จัดระบบให้
น้ําแบบ
มาตรฐานใน
แปลงผัก 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกอย่าง
พอเพียง 
2.ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน 
3.ผู้เรียนทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.ผู้เรียนมีความขยันอดทน 
5.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 
6.แปลงเกษตรมีความพร้อมเป็น
มาตรฐานมากข้ึน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- มีแปลงผักมาตรฐานขนาด 
2x10 เมตร พร้อมสปริงเกอร์
น้ํา จํานวน 5 แปลง 
- ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
ร้อยละ 80 
- ผู้เรียนมีความขยันอดทนและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 
80 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ทํางานด้วยความขยัน อดทน 
ละเอียด รอบคอบและมี
ความสุขในการทํางาน 
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.7 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๑๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
30.ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

1. ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ร้อยละ  80  ของรายการแข่งขัน 
2. นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะการ
งานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับ
เกียติบัตร  ร้อยละ  80 
3. ผู้เรียนและผู้สอนได้พัฒนา
ศักยภาพและประเมินผลอยู่
ตลอดเวลา 
4.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ชื่อเสียงของโรงเรียนสู่สาธารณะ
ชน 
 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - ผู้เรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ร้อยละ  80  ของ
รายการแข่งขัน 
-  นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ได้รับเกียติบัตร  ร้อยละ  80 
-  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นผู้
ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะ ร้อย
ละ  80 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถและความพร้อม
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
-  ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมมี
ความรู้ ความสารถและ
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.1 / 4.2/  4.3 / 
4.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

31. พัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจในทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนมากข้ึน 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
3.เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติให้สูงข้ึน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 85 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระดับ
โรงเรียน 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผลการทดสอบระดับโรงเรียน
และระดับชาติสูงข้ึนกว่าเดิม 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.8 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 



           ๑๙ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
32.ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

1.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
อย่างต่อเนื่อง 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงในแต่
ละทักษะได้รับโอกาสเข้าร่วม
แข่งขันท้ังภายในและ/หรือ
ภายนอก อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
- นักเรียนร้อยละ 50 ท่ีเข้าร่วม
แข่งขันทักษะภายนอกได้รับ
รางวัล 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนแสดงออกถึงความมี
ศักยภาพเฉพาะด้านตามท่ีถนัด
สูงข้ึนตามลําดับ 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.8 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

33.พัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรู้นักเรียน 
EP 

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสู่
มาตรฐานสากล 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน EP ทุกคนได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระในบทเรียนกับเข้า
ของภาษาโดยตรง 
- นักเรียน EP ทุกคนมีโอกาส
ใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์
จริง 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียน EP สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.8 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

34.แนะแนว
การศึกษาต่อ 

1.  เพ่ือให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในเขตพ้ืนท่ี
บริการ  ได้รับทราบนโยบายการ
รับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 
 

1  เป้าหมาย เชิงปริมาณ     
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
๖  ในพ้ืนท่ีเขตบริการ      
 

มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งชี้
ท่ี 6.1 / 6.2 / 6.3 / 
6.4 

9.ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 



           ๒๐ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ 

ข้อท่ี 
 2.  เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา 
3.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ      
นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อได้ตามความต้องการ   

  

35.ปัจฉิมนิเทศ 1. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจท่ีดีต่อกันระหว่าง
รุ่นพ่ี  รุ่นน้อง  เพ่ือนร่วมรุ่นและ
ครู 
2. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้นักเรียนมี
ความใฝ่รู้และความเข้าใจใน
บทบาท หน้าท่ีและให้
ความสําคัญกับการใช้ชีวิต
หลังจากท่ีสําเร็จการศึกษา 
3. ให้นักเรียนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเตรียมตัว
ก่อนท่ีจะสําเร็จการศึกษาและ
ออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่ง
การศึกษา         

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จํานวน  310  คน และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จํานวน  85  
คน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ       
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกิด
ความตระหนักและมีความรัก 
ภูมิใจในสถาบันและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  

มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งชี้
ท่ี 2.2 
มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.3 

9.ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 36.งานปรับปรุง
สื่อการเรียนการ
สอนแนะแนวใน
โรงเรียน 

1.เพ่ือปรับปรุงสื่อสําหรับใช้ใน
การสอนวิชาแนะแนวให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และมีโลกทัศน์ใน
ด้านต่างๆจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
2.พัฒนาระบบการเรียนการสอน
ท่ีเน้นให้นักเรียนรู้จักตนเองใน
ทุกๆด้าน เกิดความเข้าใจตนเอง 
เข้าใจปัญหาท่ีตนเองกําลังประสบ
อยู่ตลอดจนเข้าใจบุคคลและ
สภาพแวดล้อม สามารถตัดสินใจ
เลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-
6 ได้รับการเรียนในรายวิชา
แนะแนว 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับความรู้จากงาน
แนะแนวจนมีทักษะสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ปรับตัวได้ตาม
ศักยภาพและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.2 / 4.3 
มาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งชี้
ท่ี 6.2 / 6.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามาร
ถ ท่ี
หลากหลาย 
9.ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 



           ๒๑ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ 

ข้อท่ี 
37.ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้
ด้าน ICT ของครู
และนักเรียน 

1.เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถเก่ียวกับโปรแกรม
ประยุกต์ หรือการจัดการ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ 
2.เพ่ือให้ครูสามารถนําองค์ความรู้
ท่ีได้มาเผยแพร่ต่อ ใช้ในการจัด
กาเรียนการสอน หรือจัดการ
ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารของ
โรงเรียน 
3.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนแกนนําท่ี
เป็นคนดีและมีความรู้ให้ได้มีองค์
ความรู้ใหม่ๆเพ่ือนําไปต่อยอด
สร้างผลงาน หรือเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒ 
สงขลา อย่างน้อย 10 คน
นักเรียนอย่างน้อย 20 คนได้
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับโปรแกรมประยุกต์ 
หรือการจัดการเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหม่ๆ 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี๒
สงขลา มีความรู้ความชํานาญ
เก่ียวกับโปรแกรมประยุกต์หรือ
การจัดการเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหม่ๆและนํามาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 
-นักเรียน มีความรู้ความ
ชํานาญเก่ียวกับโปรแกรม
ประยุกต์ หรือการจัดการ
เทคโนโลยี การสื่อสารใหม่ๆ 
สามารถนําไปต่อยอด สร้าง
ผลงาน หรือเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 
มาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้
ท่ี 4.2 / 4.4 
มาตรฐานท่ี 6 ตัว 
บ่งชี้ท่ี 6.1/6.2 / 
6.3/6.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความ 
สามารถ  
ท่ี
หลากหลาย 
 

38. พัฒนา
ห้องสมุด 3 ดี 

1.เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
2.เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
ห้องสมุด ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.เพ่ือส่งเสริมการอ่านและมีนิสัย
รักการอ่าน  
4.เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้
ได้มาตรฐานห้องสมุด 3ดี 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครู บุคลากร และนักเรียน 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
การอ่านและรักการศึกษา
ค้นคว้า 
- นักเรียนใช้บริการห้องสมุดใน
แต่ละวันเฉลี่ย ร้อยละ 50 ของ
จํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 

มาตรฐานท่ี 5 ตัวบ่งชี้
ท่ี 5.1 – 5.8 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

 



           ๒๒ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนองนโยบาย/
จุดเน้นของ สพ

ม.๑๖  
ข้อท่ี 

  2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- ห้องสมุดได้มาตรฐาน
ห้องสมุด 3 ดี 

  

39.กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
นําความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบําเพ็ญตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อ
การทํางานและมีจิตสาธารณะ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ  90 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความรู้และบําเพ็ญ
ตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

มาตรฐานท่ี 2 ตัว
บ่งชี้ท่ี 2.1 / 2.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความ 
สามารถ ท่ี
หลากหลาย 
3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้มไหว้
ทักทาย รักษา
วินัย ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

40.เข้าค่าย
กิจกรรม
เครื่องแบบ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
นําความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักบําเพ็ญ
ตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ  90 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความรู้และบําเพ็ญ
ตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

มาตรฐานท่ี 1 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 
มาตรฐานท่ี 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 
มาตรฐานท่ี 4 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 / 4.3 
มาตรฐานท่ี 6  
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 / 6.2 
/ 6.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความ 
สามารถ ท่ี
หลากหลาย 
3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้มไหว้
ทักทาย รักษา
วินัย ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 



           ๒๓ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
41.กิจกรรมสิริวัณ- 
วรีปริทรรศน์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อ
การนําเสนอผลงาน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  
100 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักเรียนมีความรู้และสามารถ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน 

มาตรฐานท่ี 2 ตัว
บ่งชี้ท่ี 2.3 
มาตรฐานท่ี 3 ตัว
บ่งชี้ท่ี 3.2 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 

42.ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
นําความรู้ด้วยประสบการณ์ตรง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อ
การทํางานและมีจิตสาธารณะ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ  
100 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  - 
นักเรียนมีความรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกตลอดจน
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

มาตรฐานท่ี 2 ตัว
บ่งชี้ท่ี 2.4 
มาตรฐานท่ี 3 ตัว
บ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 6 ตัว
บ่งชี้ท่ี 6.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

43.นิเทศภายใน 1.  เพ่ือให้ครูผู้สอนขับเคลื่อน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(O-net, Las)  การอ่าน
ออกเขียนได้ การคิดเลขเป็น มี
คุณธรรม จริยธรรม ของ
นักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ดังนี้ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
net, Las)  
- การอ่านออกเขียนได้ คิดเลข
เป็น 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     1.1  ครูผู้สอนทุกคน
สามารถจัดการเรียนการสอน
เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-
net, Las) การอ่านออกเขียนได้ 
การคิดเลขเป็น คุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานท่ี 5 ตัว
บ่งชี้ท่ี 5.1 – 5.8 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 



           ๒๔ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ 

ข้อท่ี 
 - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณธรรมพ้ืนฐานและความ
กตัญญู 
- ความเป็นเลิศในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ 

  1.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ดังนี้ 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (O-net, Las) เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 
- นักเรียนผ่านการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นใน
ระดับ “ดี” ข้ึนไปทุกคน 
- นักเรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณธรรมพ้ืนฐานและความ
กตัญญูในระดับ “ดี” ข้ึนไปทุก
คน 
- นักเรียนมีความเป็นเลิศใน
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ 
ภาค  และระดับชาติ เพ่ิมข้ึน 
 1.3  ผู้เก่ียวข้องมีความพึง
พอใจต่อการดําเนินงาน
โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
ในระดับ      “ดีมาก” 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณธรรมพ้ืนฐานและความ
กตัญญู สูงข้ึน 

  



           ๒๕ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
44.ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้นักเรียนมารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3.เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและ
หน่วยงานอ่ืน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง 
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
- นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ในระดับ 
“ดี” ข้ึนไป 
 - นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง ร้อย
ละ 80 ใช้ศูนย์การเรียนรู้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของโรงเรียน 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
- นักเรียนเป็นผู้ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  
 

มาตรฐานท่ี 5 ตัว
บ่งชี้ท่ี 5.1 – 5.8 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
5. 1 โรงเรียน 
1 เอกลักษณ์ 

 
 
 
 



           ๒๖ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
  - นักเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ผู้ปกครอง และ
หน่วยงานอ่ืน ใช้ศูนย์การเรียนรู้ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของโรงเรียนมัธยม- 
สิริวัณวรี ๒ สงขลา เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
- มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบครบวงจร 

  

45.พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระเพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ 5 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จําเป็นตามหลักสูตรและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี 5 ตัว
บ่งชี้ท่ี 5.1 – 5.8 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

46.ส่งเสริมความเป็น
เลิศ (ระดับภาค / 
ระดับประเทศ) 

1. เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระได้แสดงความสามารถ
และทักษะทางวิชาการในทุก
ด้าน สามารถนําเสนอต่อ
สาธารณชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีความสุข
และสนุกกับการได้ฝึกทักษะ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ท่ีเป็น
ความสามารถพิเศษของตนให้มี
คุณภาพมากข้ึน 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยม- 
สิริวัณวรี ๒ สงขลา ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทุกคน 
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้
แสดงความสามารถและทักษะ
ทางวิชาการในทุกด้าน สามารถ
นําเสนอต่อสาธารณชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 ตัว
บ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 ตัว
บ่งชี้ท่ี 4.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 



           ๒๗ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

ข้อท่ี 
 3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมี

ความสามารถและความเป็น
เลิศทางวิชาการ เป็นตัวแทน
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ท้ัง
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

-    นักเรียนมีความสุขและสนุก
กับการได้ฝึกทักษะเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้มีคุณภาพมากข้ึน 
- ได้นักเรียนท่ีมีความสามารถ
และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป็นตัวแทนนักเรียนเข้า
ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ
ด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

  

47.พัฒนาทักษะการ
อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ 

1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถทักษะภาษาไทย
ด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่องเขียนคล่องและทักษะใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของ
นักเรียนในสังกัดตามช่วงวัย 
2.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย 
5% 
3.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนภาษาไทยและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมสําหรับใช้
แก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนท่ี
อ่อนด้อยด้านการอ่าน และการ
เขียนให้มีคุณภาพสูงข้ึน 
4.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนท่ีสนใจ และมี
ความสามารถภาษาไทยเป็น
พิเศษได้พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาไทยให้สูงข้ึน 
 

1. เชิงปริมาณ 
- จํานวนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีอ่าน
หนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้
ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในระดับ
โรงเรียน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 2 เปรียบเทียบกับปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ปีการศึกษาท่ี 2556 อ่านออก
เขียนได้ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
- ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย
นักเรียนชั้นม.1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5  เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
2. เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้น ม.1 อ่านหนังสือ
ออกเขียนหนังสือได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นทุก
คน 
 

มาตรฐานท่ี 3 ตัว
บ่งชี้ท่ี 3.1 / 3.2 
มาตรฐานท่ี 4ตัว
บ่งชี้ท่ี 4.1 
มาตรฐานท่ี 5 ตัว
บ่งชี้ท่ี 5.1  

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 
 



           ๒๘ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.1 
สูงข้ึน ร้อยละ 5 เม่ือ
เปรียบเทียบกับผลประเมินในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
- ครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน
สร้างสื่อ/นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
สําหรับใช้แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนท่ีอ่อนด้อย ด้านการอ่าน 
และการเขียน 

  

48.ปรับพ้ืน
ฐานความรู้นักเรียน
ชั้น ม.1 

1.  เพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้น ม.1 ให้เป็นแนว
เดียวกัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ตระหนักในการเรียนรู้สามารถ
สรุปความคิดและกําหนด
เป้าหมายการเรียนได้ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปี
การศึกษา 2557  จํานวน  360  
คน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปี
การศึกษา 2557  จํานวน  360  
คน  มีความตระหนักในการ
เรียนรู้สามารถสรุปความคิดและ
กําหนดเป้าหมายการเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 
4.1/4.2/4.3 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

49.จ้างครูสอนดนตรี
ไทยและดนตรี
พ้ืนบ้าน 

1. เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกความ
เป็นไทยให้เด็กและเยาวชน 
ตระหนักถึงความเป็นไทย 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ไทย 
และพ้ืนบ้านให้แก่นักเรียน 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สถานศึกษาในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ในด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
ไทย และพ้ืนบ้าน 
 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางและ
หลักสูตรท้องถ่ิน  
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-โรงเรียนมีครูสอนดนตรีไทย 
และดนตรีพ้ืนบ้าน 
 

มาตรฐานท่ี 1 ตัว
บ่งชี้ท่ี 1.4 / 1.6 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
 

 



           ๒๙ 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนองนโยบาย/
จุดเน้นของ  

สพม.๑๖ ข้อท่ี 

 4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ไทย และ
พ้ืนบ้านของเด็กและเยาวชน
ไทย  อันจะเป็นพ้ืนฐานเพ่ือต่อ
ยอดการพัฒนาสู่ระดับสากล 

- จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้าน 
นาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์
พ้ืนบ้าน พร้อมวงดนตรีไทย 
ดนตรีพ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นแหล่งให้
ความรู้ และแสดงในวันสําคัญ 
เทศกาลงานประเพณี งาน
วัฒนธรรม ต่าง ๆ ของชุมชน 
และท้องถ่ิน 

  

50.โครงการจัดซ้ือ
ยาและเวชภัณฑ์ 

1. มียาและเวชภัณฑ์ในการ
บริการอนามัยในโรงเรียน 
2. นักเรียนมีสภาพร่างกาย 
และสุขลักษณะท่ีดี 

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน  มีความสมบูรณ์ท้ัง
ทางด้านสุขภาพร่างกายและ
อารมณ์จํานวน  1,200   คน 
- ผู้เรียนได้รับการดูแลและมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี  จํานวน  
1,200   คน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีข้ึน
ภายหลังจากท่ีได้รับบริการและ
ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย 
ร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 / 
1.2 / 1.3 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้มไหว้
ทักทาย รักษาวินัย 
ห่างไกลยาเสพติด 
มีจิตสาธารณะ 

51.โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนถึงวิธีการ
ดูแล รักษาสุขภาพร่างกายและ
อารมณ์ของตนเอง รวมท้ัง
สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ และนําให้
ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ทุกคน
ได้รับความรู้เก่ียวกับการแปรง
ฟันและแปรงฟันได้ถูกต้อง   
- นักเรียนทุกคนได้ชั่งน้ําหนัก 
วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และรอบ
ตะโพกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

มาตรฐานท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 / 
1.2 / 1.3 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้มไหว้
ทักทาย รักษาวินัย 
ห่างไกลยาเสพติด 
มีจิตสาธารณะ 

 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๓๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 2.เพ่ือลดปัญหาทางสาธารณสุข

ในชุมชน 
- นักเรียนได้รับ ความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัย และใส่ใจตนเอง
มากข้ึน จํานวน 500 – 800  
คน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน  ได้รับความรู้เรื่อง
สุขภาพอนามัย และใส่ใจตนเอง
มากข้ึน ร้อยละ 85 

  

52.โรงเรียนสีขาว 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
และและความเข้าใจ ในโทษ
ของยาเสพติด และความรุนแรง  
โรค  ภัย  อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้าน และ
ป้องกัน จากภัยยาเสพติด  โรค 
ภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทาง
เพศ 
3.  เพ่ือหาแนวทางการการ
ป้องกันและให้รู้โทษของยาเสพ
ติดแก่เยาวชน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-   นักเรียน ร้อยละ 100  
ได้รับความรู้และเกิดความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด โรคภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
-   นักเรียน  ร้อยละ 90 
ห่างไกลจากยาเสพติด และ
ความรุนแรง  โรค  ภัย  
อุบัติเหตุและปัญหา 
ทางเพศ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-   นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี 2 สงขลา  สามารถ
แสดงออก และดําเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

มาตรฐานท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๓๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 

53.ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.  เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการ
นักเรียนดําเนินงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้
สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค
และหน้าท่ีตามระบบ
ประชาธิปไตย 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการ
รักษาไว้ซ่ึงประโยชน์ท้ังปวงของ
โรงเรียน  
5.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท้ังในด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
6.  เพ่ือแสดงพฤติกรรมท่ี
เด่นชัดของนักเรียนเก่ียวกับ
ลักษณะการมีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  
7.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย
โดยการปฏิบัติจริง 
8.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางความสามารถได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน  ร้อยละ 90 ได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน - 
คณะกรรมการนักเรียนและผู้นํา
นักเรียนได้รับความรู้และและ
ทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภาระงานของบทบาท
คณะกรรมการนักเรียน 
- ยุวอาสาประชาธิปไตยทุกคนมี
จิตอาสาในการให้บริการสังคม
ด้านประชาธิปไตย 
2.  เป้าหมายคุณภาพ 
- คณะกรรมการนักเรียน  
สามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 
มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยาเสพ
ติด มีจิต
สาธารณะ 

 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๓๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

54.ส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

1.  เพ่ือสร้างเสริมความมี
ระเบียบวินัยในตัวของนักเรียน 
2.  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ให้นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนร้อยละ 90   มีวินัย
ในตนเอง 
2.  เป้าหมายคุณภาพ 
- นักเรียนมีวินัยในตนเองและ
สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา
ของโรงเรียนและสังคม 

มาตรฐานท่ี 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

55.ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

1.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
2.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
3.  เพ่ือสร้างการเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์  ร้อยละ 90 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ี
ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์ ร้อย
ละ 90 

มาตรฐานท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 
มาตรฐานท่ี 2  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 – 
2.4 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

56.ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ไทยในด้านต่างๆ 
2.เพ่ือให้คณะกรรมการนักเรียน
และนักเรียนได้ประสบการณ์
ตรงในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญ 
3.เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับนักเรียนท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนให้
เหมาะสม 
 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ได้รับความรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิด 
จิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
 

มาตรฐานท่ี 1 ตัว
บ่งชี้ท่ี 1.4 
มาตรฐานท่ี 4 ตัว
บ่งชี้ท่ี 4.4 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย  

 
 
กลยุทธ์ท่ี๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (มาตรฐานท่ี 1- 6) 



           ๓๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 

 4.เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมและวัน
สําคัญของไทย 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 
๒ สงขลา มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
หลากหลายท้ังด้านค่านิยมอันดี
งาม ด้านศิลปะ ดนตรี สืบสาน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาไทย และกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถ
แสดงออกและดําเนินกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รักษาวินัย 
ห่างไกลยา 
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ๓๔ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ  

สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

1.ผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือให้ครูมีทักษะในการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ี
หลากหลาย 
   2.2 เพ่ือให้ครูเห็น
ความสําคัญในการผลิตสื่อ  
นวัตกรรม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ    
      - ครูมีการผลิตและพัฒนา
สื่อ  นวัตกรรมการเรียนรู้ร้อย
ละ     80  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูผลิตสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 7  
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 / 7.4 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

2.ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.  เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
2.  เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 3.  เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้
สามารถใช้สื่อและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  เพ่ือมุ่งพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทีมี
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 

1    เป้าหมายเชิงปริมาณ    
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จํานวน 7 
คน 
- นักเรียน จํานวน 1,230    คน 
2    เป้าหมายเชิงคุณภา  
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้สื่อ และ
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
มาตรฐานท่ี 7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3/7.4 

2.
ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

 

 



           ๓๕ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 5.  เพ่ือให้ครูมีทักษะ

กระบวนการการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ มีเทคนิควิธีใหม่ ๆ และ
หลากหลาย ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

   

3. พัฒนาทักษะ
เครื่องบินจําลองวิทยุ
บังคับ 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้ได้เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชา
ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์การบิน ผ่าน
ทางการประดิษฐ์เครื่องบิน
จําลองและวิทยุบังคับ 
2. เพ่ือให้ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ผ่านทางกิจกรรม
ท่ีสร้างสรรค์ 
3.  เพ่ือบูรณาการวิชา
คณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์จาก
ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ทาง
กลศาสตร์จากนามธรรมให้เป็น
รูปธรรม  เรื่องแรงกระทํา  
กฎ  แรงโน้มถ่วง  และ
วิทยาศาสตร์การบิน การ
ประดิษฐ์เครื่องบินจําลองและ
วิทยุบังคับ  
 

1    เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน จํานวน 3 ทีม (1 ทีม 
ประกอบด้วย นักเรียน จํานวน 
3 คน ครู/ผู้ควบคุมทีม 1 คน)
รวม  11 คน 
- นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ80 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์    
 - นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
นําความรู้ไป ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชา
ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
การบิน ผ่านทางการประดิษฐ์
เครื่องบินจําลองและวิทยุ 
บังคับ 
    

มาตรฐานท่ี 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
มาตรฐานท่ี 7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3/7.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

 

 



           ๓๖ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 5.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรักและใฝ่แสวงหาความรู้
ในทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือนําความรู้ไป
พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 6.  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี
และพัฒนาทักษะชีวิตให้
นักเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักการทํางานเป็น
ทีม 

- เกิดความรู้ ทักษะและ
กระบวนการ มีสามารถในการ
สํารวจ การต้ังข้อคาดเดา การ
ให้เหตุผล การแก้ปัญหา การ
สื่อสาร การสื่อความหมาย การ
เชื่อมโยงและมีความคิด
สร้างสรรค์เจตคติ ค่านิยม การ
จัดการและการปฏิบัติ   
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก
และใฝ่แสวงหาความรู้ในทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือนําความรู้ไปพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 

  

4. ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์ 

1.  ส่งเสริมส่งเสริมความเป็น
เลิศและพัฒนาความสามารถ
เพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเจริญ
งอกงามในแต่ละด้าน  ท้ังด้าน
ความรู้  ด้านทักษะและ
กระบวนการ ด้านเจตคติ  
ค่านิยมการจัดการและการ
ปฏิบัติ 
2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถทางสังคม  มี
ความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน จํานวน  100  คน 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการท้ังภายในและภายนอก 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม
ในแต่ละด้าน  ท้ังด้านความรู้  
ด้านทักษะและกระบวนการ  
ด้านเจตคติ ค่านิยม การจัดการ
และการปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
มาตรฐานท่ี 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 
มาตรฐานท่ี 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
มาตรฐานท่ี 7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3/7.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4 % 

 

 

 



           ๓๗ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ สพ
ม.๑๖  
ข้อท่ี 

5.พัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
2. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญ สถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
3. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมีการ
จัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติ ให้ทําได้ คิดเป็น 
ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
4. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง 
ๆ อย่างได้ สัดส่วนสมดุลกัน 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
5. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมีการ
จัดการเรียนรู้ท่ีสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 
- ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมี
นวัตกรรมหรืองานวิจัยสําหรับ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 อย่างน้อยคนละ 1 รายการต่อ
ปีการศึกษา 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3/7.5/7.7/7.9 

8.
ห้องเรียน
มีคุณภาพ 
2.
ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 



           ๓๘ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 6. ครูวิทยาศาสตร์ทุกคนมีการ

จัดการเรียนรู้โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรมและ
การทดสอบควบคู่ไปใน
กระบวนการเรียนการสอน 

   

6.ส่งเสริมการเรียน
การสอน
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี วัสดุ 
อุปกรณ์ใช้ประกอบกิจกรรมใน
การสืบเสาะหาความรู้ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข 
และสนุกในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
3.  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชา 
วิทยาศาสตร์ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้วิทยาศาสตร์  
- นักเรียนร้อยละ 80 ได้ฝึกการ
ปฏิบัติการทํากิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนร้อยละ 80 สามารถ
วางแผนในการทํากิจกรรมการ
ทดลองได้ 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3 / 7.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

7.ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา 
2. เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพให้เท่าทันกับโลก
ภายนอก 
3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 

1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนร้อยละ 60 มีความรู้ 
ทักษะการแก้ปัญหา 
- นักเรียนร้อยละ 50 ได้พัฒนา
ศักยภาพให้เท่าทันกับโลก
ภายนอก 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนร้อยละ 50 มี
ผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3 / 7.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

 



           ๓๙ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
8.ห้องเรียน
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียน
โดยใช้สื่อการสอนท่ีหลากหลาย 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีโอกาส
ศึกษาเรียนรู้จากสื่อท่ีมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิต และพัฒนาคุณลักษณะท่ีดี
ให้แก่นักเรียน 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้  
แนวปฏิบัติ ทักษะในการ
แก้ปัญหาจากวิทยากรเฉพาะ
ทาง 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 100 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- นักเรียนร้อยละ 50 พัฒนา
ศักยภาพให้เท่าทันกับโลก
ภายนอก 
-  นักเรียนมี ความรู้  แนวคิด 
ในการดํารงชีวิต ประสบการณ์
ชีวิต และมีการพัฒนาท้ัง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ   

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3 / 7.4 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

9.จัดซ้ือและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์
การเรียน 

1. มีสื่ออุปกรณ์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  ส่งเสริมความสามารถ
ทางด้านกีฬา 
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
5. นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์การเรียนการ
สอน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนสิริวัณวรี  ๒  
สงขลา  มีสื่อ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 
100% 
- นักเรียนมีอุปกรณ์
ประกอบการเล่นกีฬา 
- นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3 / 7.4 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 

10.งานปรับปรุงสื่อ
การเรียนการสอน
แนะแนวในโรงเรียน 

1. เพ่ือปรับปรุงสื่อสําหรับใช้ใน
การสอนวิชาแนะแนวให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
โลกทัศน์ในด้านต่าง ๆ จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6  ได้รับบริการแนะแนว 
และได้รับการเรียนในรายวิชา
แนะแนว   
 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.3 / 7.4 

9.ระบบดูและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

 



           ๔๐ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
 2.  พัฒนาระบบการเรียนการ

สอนท่ีเน้นให้นักเรียนรู้จัก
ตนเองในทุกๆด้าน  เกิดความ
เข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาท่ี
ตนเองกําลังประสบอยู่ตลอดจน
เข้าใจบุคคลและสภาพแวดล้อม 
สามารถตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  นักเรียนได้รับความรู้จากงาน
แนะแนวจนมีทักษะสามารถ
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ปรับตัวได้ตาม
ศักยภาพและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

  

11.ส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ด้าน 
ICT ของครูและ
นักเรียน 

1.  เพ่ือให้ครูและนักเรียนมี
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
โปรแกรมประยุกต์ หรือการ
จัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร
ใหม่ ๆ  
2.  เพ่ือให้ครูสามารถนําองค์
ความรู้ท่ีได้มาเผยแพร่ต่อ ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน หรือ
จัดการระบบเทคโนโลยีการ
สื่อสารของโรงเรียน 
3.  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนแกนนํา
ท่ีเป็นคนดีและมีความรู้ ให้ได้มี
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือนําไปต่อ
ยอด สร้างผลงาน หรือเป็น
แนวทางในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา อย่างน้อย 10 คน 
นักเรียน อย่างน้อย 20 คน ได้
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับโปรแกรมประยุกต์ 
หรือการจัดการเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหม่ ๆ 
2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา มีความรู้ความชํานาญ
เก่ียวกับโปรแกรมประยุกต์ 
หรือการจัดการเทคโนโลยีการ
สื่อสารใหม่ ๆ และนํามาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ 
- นักเรียน มีความรู้ความ
ชํานาญเก่ียวกับโปรแกรม
ประยุกต์ หรือการจัดการ
เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ 
สามารถนําไปต่อยอด สร้าง
ผลงาน หรือเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี  7.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
2.ผลสัมฤทธิ์
เพ่ิม 4% 
10.ขวัญ
กําลังใจครู 

 

 



           ๔๑ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 
12.อบรมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือให้ครูสามารถรวบรวม
สื่อ ICT จากแหล่งต่าง ๆ และ
สามารดึงมาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนได้ 
2. เพ่ือให้ครูสามารถสร้างสื่อ 
ICT สําหรับการจัดการเรียน
การสอน ท่ีมีประสิทธิภาพได้ 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาครูในด้านความรู้เก่ียวกับ 
ICT 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา อย่างน้อย 40 คน มีสื่อ 
หรือสามารถสร้างสื่อ ICT และ
นําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ครูโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา มีความรู้ความชํานาญ
ด้าน ICT มากข้ึน สื่อท่ีผลิตได้ 
มีคุณภาพและสามารถนําไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้จริง 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.4 / 7.5 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 
10.ขวัญ
กําลังใจครู 

13.พัฒนางาน
ทะเบียน-วัดผล. 

1 เพ่ือให้มีการวัด-ประเมินผล
การเรียนการสอนสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้การจัดทําข้อมูล
เก่ียวกับงานทะเบียนวัดผลมี
ความเป็นระบบ ครอบคลุม มี
ความทันสมัยและทันต่อการใช้
งาน 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการออกเอกสารเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
4. เพ่ือให้การบริการแก่ผู้มา
ติดต่อขอเอกสารเกิดความ
สะดวกและทันเวลาท่ีกําหนด 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- มีการวัด-ประเมินผลการเรียน
การสอนสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน 
- มีการจัดทําข้อมูลเก่ียวกับงาน
ทะเบียนวัดผลมีความเป็น
ระบบ ครอบคลุม มีความ
ทันสมัยและ ทันต่อการใช้งาน 
- มีการรออกเอกสารเป็นไป
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาท่ี
กําหนด 
2.    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- สามารถทํางานได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
- ผู้รับบริการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง
เกิดความพึงพอใจในการบริการ 
 
 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.5 

4.โรงเรียนมี
ระบบประกัน
คุณภาพ 

 



           ๔๒ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๒. การพัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 7) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
14.พัฒนางานรับ
นักเรียน 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนระดับชั้น ม.1 จํานวน  
360  คน 
- นักเรียนระดับชั้น ม.4 จํานวน  
160 คน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 สมัคร
เข้าเรียน 100% นักเรียน
ระดับชั้น ม.4 สมัครเข้าเรียน 
100 % 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้
ท่ี 7.1 / 7.2 

6.โรงเรียน
ของชุมชน 



           ๔๓ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
1.ทักษะชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.  นักเรียนนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน 
3. ผู้เรียนรู้จักประกอบอาชีพ 
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม ในการ
ทํางาน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 -  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
ร้อยละ 80 
 -  ผู้เรียนรู้จักประกอบอาชีพ
ร้อยละ  80  
 -  ผู้เรียนมีคุณธรรม ในการ
ทํางานร้อยละ 90 
 2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
รู้จักประกอบอาชีพทํางาน  
และมีความสุขในการทํางาน 

มาตรฐานท่ี 15  
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1/15.2. 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
5.  1 
โรงเรียน  1  
เอกลักษณ์ 

2.ส่งเสริมความเป็น
เลิศ (ระดับภาค / 
ระดับประเทศ) 

1.  เพ่ือให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระได้แสดงความสามารถ
และทักษะทางวิชาการในทุก
ด้าน สามารถนําเสนอต่อ
สาธารณชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้มีความสุข
และสนุกกับการได้ฝึกทักษะ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ท่ีเป็น
ความสามารถพิเศษของตนให้มี
คุณภาพมากข้ึน 
3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมี
ความสามารถและความเป็น
เลิศทางวิชาการ เป็นตัวแทน
นักเรียนเข้าประกวดแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ท้ัง
ระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา ท่ีมี
ความสามารถพิเศษทุกคน 
ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ความสามารถ ความ
สนใจ และความถนัด 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มสาระได้
แสดงความสามารถและทักษะ
ทางวิชาการในทุกด้าน สามารถ
นําเสนอต่อสาธารณชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- นักเรียนมีความสุขและสนุก
กับการได้ฝึกทักษะเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้มีคุณภาพมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 14  
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1/14.2 
 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

 

 



           ๔๔ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
  - ได้นักเรียนท่ีมีความสามารถ

และความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป็นตัวแทนนักเรียนเข้า
ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ
ด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ 

  

3.ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.  เพ่ือให้มีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
และผู้เรียน 
 2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐาน
การศึกษาชาติ 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูผู้สอนทุกคนมีหลักสูตรท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาการ
เรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
 - ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้
เหมาะสมตามศักยภาพ 
2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการ 
  - ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
ดําเนินการเรียนการสอนได้ใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพ- สามารถยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
  
 

มาตรฐานท่ี 10 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 
10.1/10.2/10.3 
 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 
9.ระบบดูและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

 

 

 

 



           ๔๕ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 
4.เข้าค่ายองค์รวม
ของนักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ 

1.  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี 
และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ 
2.  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
ให้กับนักเรียน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครู และนักเรียนโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้
เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายองค์
รวม”  
ของกลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ ฯ  ปีละ 1 ครั้ง 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  เสริมสร้างประสบการณ์ และ
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ 
 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กลุ่มโรงเรียนในพระ
ราชูปถัมภ์ ฯ 

1. แสดงผลงานทางวิชาการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์
ให้กับครูและนักเรียน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูและนักเรียนโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา ได้
เข้าร่วมกิจกรรม “แลกเปลี่ยน
เรียนรู้”   
อย่างน้อยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ละ 1 กิจกรรม   
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  เสริมสร้างประสบการณ์ และ
ความรักสามัคคีในหมู่คณะ 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.4 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
10.ขวัญ
กําลังใจครุ 

๖.รับรองบุคลากร
ภายในและภายนอก 

1. เพ่ือรับรองบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.  เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ
บุคลากร 
3.  เพ่ือเป็นสวัสดิการของ
บุคลากร   

1.  เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
  - สามารถรับรองบุคลากร
ภายในและภายนอก 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ   

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.5 

10.ขวัญ
กําลังใจครู 

 

 

 



           ๔๖ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
๗.บริการงาน
ยานพาหนะ 

1.  เพ่ือดูแลบํารุงรักษารถกระบะ 
รถบัส รถตู้ รถแทรกเตอร์ 
รถสามล้อพ่วง ให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย 
2.  เพ่ือบริการน้ํามันเบนซิน 
ดีเซล น้ํามันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ  
สําหรับรถโรงเรียนทุกประเภท 
3.  เพ่ือตรวจเช็ค ซ่อมแซม
เครื่องยนต์ทุกประเภท ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - รถทุกประเภทได้รับการดูแล
รักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ดี ร้อยละ ๙๕ 
   - รถกระบะ รถตู้ รถบัส ทํา
ประกันรถยนต์ และต่อ
ทะเบียน ปีละ ๑ ครั้ง 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - รถทุกประเภทได้รับการ
ดูแลรักษา ซ่อมแซม ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
  - งานยานพาหนะมีวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมเพรียง สามารถ
ให้บริการได้ทันท่วงที 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.1-8.6 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

๘.งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เพ่ือการจัดทําสถิติข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- จัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลท้ังหมดในโรงเรียน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.3 

4.โรงเรียนมี
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ 

9.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
งานสารบรรณ 

1.เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว   มี
ประสิทธิภาพ และ เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินงาน 
2.เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีระบบ   แบบแผน  
ถูกต้อง  ตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานระบบสารบรรณ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - มีวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน  
อย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณและ
ให้บริการในงานสํานักงาน
อํานวยการ 
 

มาตรฐานท่ี 15 ตัว
บ่งชี้ท่ี 15.2 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 
4.โรงเรียน
มีรระบบ
ประกัน
คุณภาพ 



           ๔๗ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
  2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    - มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณและ
อํานวยการ สามารถดําเนินงาน
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  รวมท้ัง
สามารถให้บริการบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 

  

10.โรงเรียนสีขาว 1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
และและความเข้าใจ ในโทษของ
ยาเสพติด และความรุนแรง  โรค  
ภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
2.  เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมรณรงค์ ต่อต้าน และ
ป้องกัน จากภัยยาเสพติด  โรค 
ภัย  อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
3.  เพ่ือหาแนวทางการป้องกัน
และให้รู้โทษของยาเสพติดแก่
เยาวชน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-   นักเรียน ร้อยละ 100  
ได้รับความรู้และเกิดความ
เข้าใจเก่ียวกับโทษของยาเสพ
ติด โรคภัย  อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 
-   นักเรียน  ร้อยละ 90 
ห่างไกลจากยาเสพติด และ
ความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ
และปัญหาทางเพศ2.  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-   นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา สามารถ
แสดงออก และดําเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี 14 ตัว
บ่งชี้ท่ี 14.1/14.2 
มาตรฐานท่ี 15 ตัว
บ่งชี้ท่ี 15.1/15.2 

3. นักเรียน
มีสุขภาพ
สดใส 
ประชาธิปไต
ยเข้มแข็ง 
ยิ้มไหว้
ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต 

 

 

 

 

 



           ๔๘ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
11.ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

1.  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2.  เพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการ
นักเรียนดําเนินงานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
3.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกตนเองเก่ียวกับการใช้สิทธิ
เสรีภาพ  ความเสมอภาคและ
หน้าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้
ซ่ึงประโยชน์ท้ังปวงของโรงเรียน  
5.  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท้ังในด้านวิชาการและ
ประสบการณ์ของนักเรียน 
6.  เพ่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเด่นชัด
ของนักเรียนเก่ียวกับลักษณะการ
มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
7.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตยโดยการ
ปฏิบัติจริง 
8.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออก
ทางความสามารถได้อย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน ร้อยละ 90 ได้มีส่วน
ร่วมในการเลือกต้ัง
คณะกรรมการนักเรียน  
- คณะกรรมการนักเรียนและ
ผู้นํานักเรียนได้รับความรู้และ
และทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามภาระงานของบทบาท
คณะกรรมการนักเรียน 
- ยุวอาสาประชาธิปไตยทุกคน
มีจิตอาสาในการให้บริการ
สังคมด้านประชาธิปไตย 
2.  เป้าหมายคุณภาพ 
- คณะกรรมการนักเรียน  
สามารถดําเนินกิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 15  
ตัวบ่งชี้ท่ี 15.1/15.2 
 

3. นักเรียน
มีสุขภาพ
สดใส 
ประชาธิปไต
ยเข้มแข็ง 
ยิ้มไหว้
ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 



           ๔๙ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖  

ข้อท่ี 

12.ส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน 

1.  เพ่ือสร้างเสริมความมี
ระเบียบวินัยในตัวของนักเรียน 
2.  เพ่ือพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  ให้นักเรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - นักเรียนร้อยละ 90   มีวินัย
ในตนเอง 
2.  เป้าหมายคุณภาพ 
- นักเรียนมีวินัยในตนเองและ
สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา
ของโรงเรียนและสังคม 

มาตรฐานท่ี 14 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 
14.1/14.2 
มาตรฐานท่ี 15 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 
15.1/15.2 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

13.ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 

1.  เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
2.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในสังคม 
3.  เพ่ือสร้างการเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์  
ร้อยละ 90 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผู้บริหาร  ครู  นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจท่ีผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์ ร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 14 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 
14.1/14.2 
มาตรฐานท่ี 15 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 
15.1/15.2 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

14.ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ไทยในด้านต่าง ๆ 
2.  เพ่ือให้คณะกรรมการ
นักเรียนและนักเรียนได้
ประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วม
กิจกรรมวันสําคัญ 
3.  เพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับนักเรียนท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนให้
เหมาะสม 
 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 
สงขลาได้รับความรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนเกิด
จิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 
 

มาตรฐานท่ี 14 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 
14.1/14.2 
 

3. นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 

 
 



           ๕๐ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
 4.  เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรมและวันสําคัญ
ของไทย 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายท้ัง
ด้านค่านิยมอันดีงาม ด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา สืบสาน
สร้างสรรค์วัฒนธรรม 
ประเพณี     ภูมิปัญญาไทย 
และกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย ซ่ึงสามารถ
แสดงออกและดําเนินกิจกรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

15.พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชน 
2. เพ่ือรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์
ของนักเรียนแต่ละคน ใช้เป็น
ข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดูแล
นักเรียนและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน 
4.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียน
เห็นความสําคัญและเข้าใจถึงแนว
ปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5. เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม/
คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนด 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน 
- ครูท่ีปรึกษาร้อยละ 100 มี
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนา  แก้ไข จากเพ่ือน 
ครู และผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภายนอก 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 9 ตัวบ่งชี้
ท่ี 9.3 
มาตรฐานท่ี 10 ตัง
บ่งชี้ท่ี 10.6 
 

9.ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 
 



           ๕๑ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 
16.โครงการพัฒนา
บุคลากร 

1.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาตนเองในวิชาชีพ 
ปฏิบัติหน้าท่ีตามความรู้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
2.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับศิษย์ 
3.  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานเป็นบุคคลท่ีชอบ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีเทคนิคใน
การทํางานให้เหมาะสม
สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
ทันยุคทันสมัย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ครูร้อยละ 100  มีการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 20  
ชั่วโมงต่อปี 
-  ร้อยละ 85   นําผลการ
พัฒนาประยุกต์ใช้ 
กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภา
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  ครูมีการพัฒนาตนเอง เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพ
ต่อนักเรียน 
- โรงเรียนมีข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรเป็นระบบ 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.4 

10.ขวัญ
กําลังใจครู 

17.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและ
ขวัญกําลังใจให้
บุคลากร 

1.  เพ่ือสร้างขวัญกําลังใจให้กับ
บุคลากรของโรงเรียน 
 2.  เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 
3.  เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรของโรงเรียนกับชุมชน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  เยี่ยมบุคลากร,บิดามารดา,
บุตรของบุคลากรท่ีพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลทุกคน   
- บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจําปีทุกคน    
 -  ครูใหม่ท่ีปฏิบัติงาน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา ได้รับเสื้อสูทสีกรมท่า 
ตรา มวก. ทุกคน 
 -  บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา  
ได้รับเกียรติบัตรและของขวัญ
ทุกคน              
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  บุคลากรมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
-  บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.6 

10.ขวัญ
กําลังใจครู 



           ๕๒ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖ 

ข้อท่ี 
18.งานเฉลิมพระ
เกียรติ 

1.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ
โรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
2.เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- จัดพิธีลงนามถวายพระพร ปี
ละ 7 ครั้ง 
-  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกับ ชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน  อย่างน้อย
ปีละ   5 ครั้ง 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพร  ร้อยละ 90 
- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานอ่ืน ไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 80 

มาตรฐานท่ี 14 ตัว
บ่งชี้ท่ี 14.1 

6.โรงเรียน
ของชุมชน 

19.จัดทําแผนปฏิบัติ
การ  ประจําปี
งบประมาณ  2557 

1.  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ของโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ  2557  ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้อย่างเป็น
รูปธรรม 
2.  โรงเรียนมีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการภายในอย่างมี
คุณภาพ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ของโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ  2557   
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากร
ของโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานท่ี
กําหนดไว้ 

มาตรฐานท่ี 14  
ตัวบ่งชี้ท่ี 14.1 / 14.2 

4.โรงเรียนมี
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ 

20.โครงการพัฒนา
บุคลากร กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1.บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณได้เข้ารับการอบรม
หรือศึกษา เพ่ือนํามาพัฒนางาน 
2.บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณร้อยละ 80 ได้เข้า
รับการอบรมหรือศึกษาดูงาน 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณได้นําความรู้ท่ี
ได้มาพัฒนา 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.4 

10.ขวัญ
กําลังใจครู 

 



           ๕๓ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  (มาตรฐานท่ี 8,10,14,15) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 
21.จัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน  กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณมี
วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
2. สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  
ถูกต้อง  เสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
3. มีความสะดวกในการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการให้ได้รับความพึง
พอใจในการรับบริการของ      
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

1.   เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดไว้ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
และขอบข่ายของงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี้
ท่ี 8.5 

4.โรงเรียนมี
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ 
8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

 



           ๕๔ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา    (มาตรฐานท่ี 9 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ  

สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

1.ธารน้ําใจสู่
ชุมชน 

1.  เพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถ่ิน 
2.  เพ่ือเป็นแหล่งวิทยาการในการ
แสวงหาความรู้และให้บริการ
ชุมชน 
3.  เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่
ชุมชนและผู้มีอุปการคุณ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กร
ภายนอกและชุมชน  ร้อยละ  
80 % เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ชุมชนและสถานศึกษา เกิด
ความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน และมี 
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
 

มาตรฐานท่ี 9  
ตัวบ่งชี้ท่ี 
9.1/9.3 

6.โรงเรียน
ของชุมชน 

2.ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เข้ามามีร่วมในการบริหารงานและ
พัฒนาโรงเรียน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ร้อยละ 100   เข้ามามีร่วมใน
การบริหารงานและพัฒนา
โรงเรียน 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
ได้เข้ามามีร่วมในการ
บริหารงานและพัฒนา
โรงเรียน 
 
 

มาตรฐานท่ี 9  
ตัวบ่งชี้ท่ี 
9.1/9.3 

6.โรงเรียน
ของชุมชน 

  



           ๕๕ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา    (มาตรฐานท่ี 9 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ  

สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

3.พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและ
ชุมชน 
2. เพ่ือรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์
ของนักเรียนแต่ละคน ใช้เป็น
ข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการดูแล
นักเรียนและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียน 
4.  เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียน
เห็นความสําคัญและเข้าใจถึงแนว
ปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
5.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือน  
ครู  ผู้ปกครอง ในการดูแล
นักเรียน 
6.  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม/
คุณลักษณะตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับ
การเยี่ยมบ้าน 
- ครูท่ีปรึกษาร้อยละ 100 มี
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนา  แก้ไข จากเพ่ือน 
ครู และผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานภายนอก 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี 9 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.3 
 

9.ระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

 



           ๕๖ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ  

สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

1.จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์
สํานักงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1.  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
สํานักงาน 
2.  เพ่ือให้การดําเนินงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - สํานักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ
อุปกรณ์และเรื่องอํานวยความ
สะดวกต่างๆท่ีมีคุณภาพ 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- สํานักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพอํานวยความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 
11.1/11.2/11.3 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

2.พัฒนา
ห้องสมุด
คณิตศาสตร์ 

1.เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
การสืบค้นข้อมูลจากสื่อเทคโนโลย ี
และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   
2.เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด การเขียน การพูด 
การทํางาน การนําเสนอผลงาน  
การสื่อสาร การเปรียบเทียบอย่าง
สร้างสรรค์  
 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
การเขียน การฟัง รู้จักต้ัง
คําถามเพ่ือหาเหตุผล    ร้อย
ละ  80 
- ผู้เรียนสนใจแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบตัว
เอง  การใช้ห้องสมุดและจาก
สื่อต่างๆได้ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  ร้อยละ  
80 
  

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

  
 
 
 
 
 
 



           ๕๗ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ  

สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

 3.เพ่ือให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม  รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  เป็นบุคคลใฝ่เรียน  
ใฝ่รู้  รักการเรียนรู้ว่าเป็นเรื่อง
สนุก  สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง  รักการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง   

  

3.จัดซ้ือสื่อวัสดุ
อุปกรณ์
คณิตศาสตร์ 

1.เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมสื่อนวัตกรรมท่ีจําเป็นตาม
หลักสูตร 
2.เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ให้สามารถใช้
สื่อและนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
-ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีสื่อใน
การจัดการเรียนรู้ร้อยละ80 
  -ผู้เรียนมีสื่อในการศึกษา
ค้นคว้า ร้อยละ80 
- นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
      2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ และนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

 



           ๕๘ 
 
 กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ 

 สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

4.พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติการท่ี
สะอาด  ปลอดภัย และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ 
2. เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - นักเรียนท่ีเรียน
วิทยาศาสตร์ทุกคนได้ใช้
ห้องปฏิบัติการท่ีสะอาด  
ปลอดภัย และมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ทุกห้องมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

5.สวน
พฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน 

1.เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูล
พรรณไม้   และการเก็บรักษา 
2.เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจและเห็นความสําคัญ
ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3.เพ่ือจัดทําทะเบียนพันธุกรรม
พันธุ์พืชท้องถ่ินท่ีมีอยู่ในโรงเรียน 
4.เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถ่ิน และพืชหา
ยาก 
5.เพ่ือจัดทําป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้
ให้ครบทุกต้น 
6.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับพรรณไม้ใน
โรงเรียน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- นักเรียนโรงเรียนมัธยมสิริ
วัณวรี ๒ สงขลา  จํานวน  
12,000 คน ได้เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการดูแลสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับพรรณไม้ในโรงเรียนท่ี
มีข้อมูลถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

  
 



           ๕๙ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น

ของ สพม.
๑๖  
ข้อท่ี 

6.พัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกลุ่ม
สาระสังคม
ศึกษาฯ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
มีสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิม
มากข้ึน 
2. ครูมีความรู้ความสามารถจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี 
3. ครูมีความรู้ความสามารถพัฒนา
สื่อจนเกิดนวัตกรรม 
4. ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิต
สื่อการเรียนรู้ 
5. นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
6. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน         

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูมีสื่อ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความ
สนใจในการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงข้ึน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงข้ึน 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 
มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

7.ปรับปรุงสื่อ
การเรียนการ
สอน
ห้องปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ 

1. เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการศิลปะ
ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอน 
2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้บรรยากาศเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนทุกคนท่ีเรียนในวิชา
ศิลปะได้ใช้ห้องเรียน
ทัศนศิลป์ท่ีมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนมีทักษะการ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี
ข้ึน 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

  
 
 
 
 



           ๖๐ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น
ของ  

สพม.๑๖  
ข้อท่ี 

8.จัดซ้ือวัสดุ
ครุภัณฑ์
สํานักงานกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

1.   เพ่ือให้มีวัสดุครุภัณฑ์
สํานักงานใช้  
2.  เพ่ือใช้สําหรับค้นคว้าความรู้
ใหม่ๆ สอนนักเรียน 
3.  เพ่ือใช้ทําสื่อการเรียนการสอน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง
พริ้นเตอร์ 1  ชุด 
- มีกระดาษสําหรับพิมพ์งานและ
หมึกพิมพ์ 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -     บุคคลากรในกลุ่มสาระการ
งานอาชีพทํางานด้านเอกสารได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง           

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

9.พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1.เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
โดยใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 
2.เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์
สามารถบริการอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหารสื่อสาร
การเรียนรู้ (ICT)ในการจัด
กิจกรรมของนักเรียน ครู ชุมชน
และหน่วยงานอ่ืนๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มีจํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และวัสดุ อุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีท่ีเพียงพอในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ 
 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนท่ีใช้บริการ ร้อย
ละ 90 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีมีคุณภาพ 
และมีการซ่อมแซมบํารุงอย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และตรงความ
ต้องการ 
 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 
มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 

8.
ห้องเรียน
คุณภาพ 

  
 
 
 
 



           ๖๑ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 

 4.เพ่ือซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ 
และจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ด้าน
เทคโนโลยีท่ีขาดแคลน 
5.เพ่ือให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็น
แหล่งผลิตและเผยแพร่ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถ
ให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ การบริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต การบริการซ่อมและ 
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจน
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีอ่ืนๆ แก่
นักเรียน ครูและหน่วยงานอ่ืนท่ี
ขอใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

10.ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานศึกษา     

   1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
และนําความรู้ด้วย
ประสบการณ์ตรง 
   2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะใน
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังใน
และนอกสถานศึกษา 
   3. เพ่ือให้นักเรียนมีเจคติท่ีดี
ต่อการทํางานและมีจิต
สาธารณะ 

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - นักเรียนมีความรู้  ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกตลอดจนสามารถปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
คิดเป็นร้อยละ  100 

มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 

11.จัดซ้ือวัสดุ-
อุปกรณ์
สํานักงาน
วิชาการ 

เพ่ือจัดซ้ือสื่อและวัสดุอุปกรณ์
สํานักงานเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในสํานักงาน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       สํานักงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆอย่างเพียงพอ 
2.    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    สํานักงานกลุ่มบริหารงาน
วิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

 



           ๖๒ 
 
 กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖  

ข้อท่ี 

12.ปรับปรุง
ระบบการ
กระจายเสียง 

1.  เพ่ือมีระบบการกระจาย
เสียงท่ีมีคุณภาพ 
2.  เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารผ่านเสียงตาม
สายได้ชัดเจน และท่ัวถึง   
3.  สร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้รับบริการ ในความชัดเจนของ
ระบบการกระจายเสียงของ
โรงเรียน 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  สถานศึกษามีระบบการ
กระจายเสียงท่ีมีคุณภาพ 
ร้อยละ 100 
 -  เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
สามารถ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารผ่านเสียงตามสายได้
ชัดเจน และท่ัวถึง   ร้อยละ 100 
-    นักเรียน  ครูและบุคลากรใน
โรงเรียน ชุมชน พึงพอใจต่อระบบ
การกระจายเสียง ร้อยละ100           
2..เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ชุมชน 
มีความพึงพอใจต่อระบบการ
กระจายเสียง ของสถานศึกษาท่ี
มีความชัดเจน และมีคุณภาพ                                                                                                     

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 

13.ปรับปรุง
สํานักงาน
พยาบาล 

1. เพ่ือจัดสภาพห้องพยาบาล ให้
เอ้ือต่อผู้เรียนและความปลอดภัย 
2. เพ่ือจัดสภาพห้องพยาบาลให้
มีประสิทธิภาพต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-ซ่อมแซมปรับปรุงห้องพยาบาล  
จํานวน 1 หลัง 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-ห้องพยาบาล ให้เอ้ือต่อผู้เรียน
และบุคลากร มีความปลอดภัย  
ร้อยละ 95 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

3.นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

14.พัฒนางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษาสามารถบริการ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารการเรียนรู้ 
(ICT) ในการจัดกิจกรรมของ
นักเรียน ครู ชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือให้บริการวัสดุอุปกรณ์
ด้านโสตทัศนศึกษา และห้องโสต
ทัศนศึกษา แก่ นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือซ่อมแซม อุปกรณ์ด้าน
โสตทัศนศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ท่ีชํารุด และ
จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศน
ศึกษาท่ีขาดแคลน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  นักเรียน บุคลาการทาง
การศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท่ีใช้
บริการ ร้อยละ ๙๐ สามารถ
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ท่ีมีความเร็วสูงและ
เสถียร  
-  งานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
มีคุณภาพ และมีการซ่อมบํารุง
อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และ 
ตรงความต้องการ 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถให้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ ท้ังแบบใช้สายและ
ไร้สาย 
-  การบริการซ่อมและบํารุง
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยแก่
นักเรียน ครูและหน่วยงานอ่ืนท่ีขอ
ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 
มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 

1.นักเรียนมี
สมรรถนะ 
ความสามารถ 
ท่ีหลากหลาย 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 

15.ส่งเสริม
และพัฒนา
สุขภาพและ
อนามัย 

- เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ มี
สุขนิสัยท่ีดีในการรับประทาน
อาหาร 

1.   เป้าหมายเชิงปริมาณ              
-  จัดทําท่ีคว่ําจานด้านหลังโรง
อาหาร                                          
-  จัดทําบ่อดักไขมัน                    
-  จัดซ้ือโต๊ะอาหารสําหรับครู 
จํานวน 3 ชุด                                
-  นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทุก
คนได้รับการอบรมและมีความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

3.นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

  -  ร้านจําหน่ายอาหารในโรงเรียน
ปลอดสารปนเป้ือน ร้อยละ 100 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ               
-  มีร้านจําหน่ายอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ                                  
-  นักเรียนมีภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยดี 

  

16.ซ่อมแซม
อาคาร
สถานท่ี/
ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 

1.  เพ่ือจัดสภาพอาคารเรียน 
อาคารประกอบท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และความปลอดภัย 
2.  เพ่ือจัดสภาพห้องเรียน เพ่ิม
ระบบการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพต่อครูและนักเรียน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอ้ี จํานวน 80  
ชุด  ซ่อมแซมอาคารเรียนจํานวน  
4  หลัง   
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ               
- โรงเรียน  มีโต๊ะ-เก้าอ้ี เพียงพอ
กับจํานวนนักเรียนในปีการศึกษา 
2556                                             
- อาคารเรียนจํานวน  4  หลัง
เพ่ือเอ้ือต่อผู้เรียนและผู้สอน ร้อย
ละ 90 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

17.จัดระบบ 
ปรับปรุง
อาคารและ
บริเวณทําน้ํา
ด่ืม/น้ําด่ืม
กันเกรา 

1. เพ่ือจัดระบบน้ําด่ืม น้ําใช้ใน
โรงเรียนให้เพียงพอ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ 
2. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย
นักเรียนและบุคลากรเห็นคุณค่า
ความสําคัญของน้ํา 
3. เพ่ือจัดจําหน่ายน้ําด่ืมให้
บุคลากรในและนอกโรงเรียนใน
ราคาประหยัด 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ                
-ปรับปรุงอาคารผลิตน้ําด่ืม  1  
หลัง  และพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบอาคาร 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ                
-โรงเรียนมีอาคารผลิตน้ําด่ืมเพ่ือ
จําหน่ายในราคาถูกและปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ  99  % 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

3.นักเรียนมี
สุขภาพสดใส 
ประชาธิปไตย
เข้มแข็ง ยิ้ม
ไหว้ทักทาย 
รักษาวินัย 
ห่างไกลยา
เสพติด มีจิต
สาธารณะ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 

18.โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบ
สาธารณูปโภค 

1. เพ่ือจัดสภาพห้องเรียนเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.  เพ่ือจัดระบบไฟฟ้าใน
ห้องเรียน เพียงพอและมีสภาพ
การใช้งานดี 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ         
-ซ่อมแซมไฟฟ้าในห้องเรียน 
จํานวน  1   หลัง   20  ห้องเรียน 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ        -
ห้องเรียนทุกห้องมีระบบไฟฟ้า 
พร้อมใช้งานได้ดี ปลอดภัย                               
- อาคารเรียนจํานวน 4 หลัง   
เอ้ือต่อผู้เรียนและผู้สอนร้อยละ 
90 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

19.ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน 

1.  เพ่ือจัดสภาพพ้ืนท่ี บริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
และความปลอดภัย 
2.  เพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน   เพ่ิมระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้สะอาดร่มรื่น 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ               
- ปรับปรุงสวนหย่อมในโรงเรียน 
5  สวน                        - 
ปรับปรุงป้ายบอกอาคารเรียน 
อาคารประกอบ  7  ป้าย  กรอบ
รูป  10  กรอบ                            
- ปรับปรุงบริเวณท่ีพักใต้ต้นไม้
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ             
- พ้ืนท่ีโดยรอบอาคารและสวน
ต่างๆ ในโรงเรียนสวยงามและ
ร่มรื่น   เอ้ือต่อผู้เรียนและผู้สอน 
ร้อยละ 90 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

20.โครงการป่า
ในเมืองเพ่ือ
การศึกษา “ 
กล้ายิ้ม ” 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน/
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา เห็นความสําคัญ 
และความเชื่อมโยงระหว่างวิถี
ชีวิต ตลอดถึงประวัติความ
เป็นมาของชุมชนกับต้นไม้และ
ป่าไม้ 
2. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การศึกษาพันธ์ไม้ต่างๆ 
3. เพ่ือจัดทําแปลงรวบรวมพันธุ
ไม้ท่ีสําคัญต่าง 
4. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
เรียนรู้ธรรมชาติแก่นักเรียน
และผู้สนใจท่ัวไป 
5. เพ่ือประโยชน์ในการเป็น
สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจใน
โอกาสต่อไป 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ              
- พันธุ์ไม้ประจําจังหวัดจํานวน 
76 ชนิด ชนิดละ 4 ต้น รวม
ท้ังหมด 304 ต้น                          
- พันธุ์ไม้ประจําชาติ ( ต้นราช
พฤกษ์ จํานวน 4 ต้น                   
-  พันธุ์ไม้ดอกหอม พันธุ์ไม้ป่า
กินได้ พันธุ์ไม้ท่ีเหมาะสม เช่น 
พันธุ์ไม้มงคลประจําวันเกิด พันธุ์
ไม้ประจําสถาบัน ไม้พ้ืนถ่ิน ไม้
ในวรรณคดี และไม้ในพุทธ
ประวัติ เป็นต้น จํานวน 332 ต้น                                     
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ             
-โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ 
สงขลา จะเป็นสถานศึกษาท่ีมี
แหล่งเรียนรู้เป็นสวนป่าท่ีมี
คุณค่าในการศึกษาธรรมชาติ
และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ท่ีมีความสวยงามและมี
คุณประโยชน์มากยิ่งข้ึน   

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 
6.โรงเรียน
ของชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 



           ๖๗ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 

21.การจัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินงานสาร
บรรณ 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว   มี
ประสิทธิภาพ และ เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินงาน
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีระบบ   แบบแผน  
ถูกต้อง  ตามข้ันตอนการ
ดําเนินงานระบบสารบรรณ 

1.  เป้าหมาย เชิงปริมาณ              
-  มีวัสดุ-อุปกรณ์สํานักงาน  
อย่างเพียงพอเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณและ
ให้บริการในงานสํานักงาน
อํานวยการ                                 
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ             
-  มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณและ
อํานวยการ   สามารถ
ดําเนินงานได้อย่างรวดเร็ว  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รวมท้ังสามารถให้บริการ
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้อย่างเต็มท่ี 

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 
 

22.พัฒนา
สํานักงานงาน
กิจการนักเรียน 

1.  เพ่ือให้การบริหารงาน
กิจการนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือการพัฒนาและจัดทํา
เอกสารเกิดความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือให้การจัดเก็บเอกสาร
ข้อมูลสมบูรณ์และเกิดความ
รวดเร็วเป็นปัจจุบัน 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ               
-  การจัดทําและจัดเก็บข้อมูลเกิด
ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ  90                     
 -  การจัดทําเอกสารและการ
ติดต่อประสานงานเกิดความ
รวดเร็วยิ่งข้ึนร้อยละ 90            

มาตรฐานท่ี 11 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

  
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 



           ๖๘ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

 4.  เพ่ือให้การติดตามและ
ประสานงานได้รวดเร็ว 
5.  เพ่ือให้การใช้วัสดุภายใน
ฝ่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ             
-  มีการจัดโครงสร้างและระบบกา
รบริหารสํานักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน                     
-  มีวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานท่ี
ทันสมัยใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  

22.ปรับปรุง
ห้องเกียรติ
ประวัติของ
โรงเรียน 

1.  เพ่ือรวบรวมประวัติ  
ผลงานความภาคภูมิใจของ
โรงเรียนต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
2.  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนและผู้สนใจ 
3.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ                   
-   ปรับปรุงห้องเกียรติประวัติ
โรงเรียน  จํานวน 1 ห้อง                       
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ                  
-   โรงเรียนและชุมชนร่วมกัน
ปรับปรุงห้องเกียรติประวัติ
โรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้                           
-  นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเกียรติ
ประวัติของสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร    

มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

23.
ประชุมสัมมนา
กลุ่มโรงเรียน
ในพระ
ราชูปถัมภ์ 

1.เพ่ือแสดงความจงรักภักดี 
และสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ 
2. เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
และให้ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแก่บุคลากร 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ              
-  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒สงขลา 
ได้เข้าประชุมสัมมนาโรงเรียนใน
พระราชูปถัมภ์  ปีละ 1 ครั้ง                                         
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ              
-  เพ่ิมประสบการณ์ เสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ และนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.2 

10.ขวัญ
กําลังใจครู 

กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  (มาตรฐานท่ี 11,13 ) 
 



           ๖๙ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

24.พัฒนา
สํานักงานงาน
บุคคล 

1.เพ่ือจัดบรรยากาศห้อง
สํานักงานฝ่ายบุคคล 
2.เพ่ือให้การบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือให้การใช้วัสดุภายในฝ่าย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ              
-   มีวัสดุในการดําเนินงาน
เพียงพอ                                     
2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ            
-  การจัดระบบการบริหารงาน
บุคคลมีประสิทธิภาพและมี
ความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน             
- มีวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานท่ี
ทันสมัยใช้งานได้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

มาตรฐานท่ี 13 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13.1 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 

 



           ๗๐ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๖ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (มาตรฐานท่ี 12)  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

1.พัฒนางาน
ประกันคุณภาพ
ในโรงเรียน 

1. เพ่ือให้ครู และผู้เก่ียวข้องมี
ความรู้ความเข้าใจการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้ครู และผู้เก่ียวข้องมี
ทักษะกระบวนการระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ครู และผู้เก่ียวข้องมี
เจตคติท่ีดีต่อการทําแผนฯ และ
การนํานโยบายมาปฏิบัติ 
4. เพ่ือให้ครู และผู้เก่ียวข้อง
พัฒนาคุณภาพงาน ทํางาน
อย่างเป็นระบบ มุ่งสู่อนาคต
อย่างมีทิศทาง  และเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
5. เพ่ือให้ครูและผู้เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดทํารายงาน
ประจําปี 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพคุณภาพการศึกษา  
ระบบประกันคุณภาพภายในและ
รายงานประจําปีของสถานศึกษา 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ครูทุกคนมีส่วนร่วมจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
รายงานประจําปีของสถานศึกษา
เพ่ือไปสู่การปฏิบัติตามวงจร
คุณภาพ PDCA 

มาตรฐานท่ี 12  
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 – 
12.6 

4.โรงเรียนมี
ระบบประกัน
คุณภาพ 

2.ปรับปรุง
บอร์ดบุคลากร 

1.เพ่ือมีบอร์ดบุคลากรครูท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
2.เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ครูให้บุคลากรภายนอก รวมท้ัง
นักเรียนได้รู้จักเป็นการเบ้ืองต้น 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- มีบอร์ดบุคลากรครูท่ีเป็น
ปัจจุบัน 1 บอร์ด 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักเรียน ชุมชน มีความพึง
พอใจต่อการติดต่อ และรู้จักครู
เป็นการเบ้ืองต้น 

มาตรฐานท่ี 12  
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3 

10.ขวัญ
กําลังใจครู 
6.โรงเรียน
ชุมชน 



           ๗๑ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๖ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (มาตรฐานท่ี 12)  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ 
 สพม.๑๖ 

 ข้อท่ี 

3.เผยแพร่
ผลงานโรงเรียน
สู่ชุมชน 

1.  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 
กลุ่มสาระให้บุคลากรและชุมชน                 
ได้รับทราบ 
 2. เพ่ือรายงานความก้าวหน้า
และการพัฒนาโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ สู่สังคมภายนอก  
3. เพ่ือการสื่อสารข้อมูล  การ
ประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับผู้ปกครอง 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 -   สถานศึกษามีการจัดทํา
วารสารกันเกรา ปีละ 2 เล่ม 
  -  สถานศึกษามีป้ายไวนิล 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของ
โรงเรียนร้อยละ 80  
-  สถานศึกษาจัดทําของท่ีระลึก
สู่ผู้ปกครองปีละ 1  ชิ้น    
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวการดําเนิน
กิจกรรมโรงเรียนสู่ชมชนได้
รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 12  
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.3 

6.โรงเรียน
ชุมชน 

4.จัดซ้ือวัสดุ
งานอาคาร
สถานท่ี 

1. เพ่ือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
สําหรับปฏิบัติงานอาคาร
สถานท่ีและกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวกและงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
ปฏิบัติงานอาคารสถานท่ีอย่าง
เพียงพอ 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - มีไม้กวาดดอกหญ้า ใช้งานปี
ละ 500 ด้าม 
  - มีไม้กวาดก้านมะพร้าว ใช้
งานปีละ 600 ด้าม 
  - มีเงินจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
สําหรับดูแล/ทําความสะอาด
อาคารสถานท่ี  ปีละ 2 ครั้ง 
  -  มีธงชนิดต่าง ๆ 5 รายการ 
และเสาธง 2 ขนาด                 
- ถังขยะแบบเข็นล้อเลื่อน5  ถัง 
- ไม้กวาดด้ามไม้ไผ่     20   
ด้าม 

มาตรฐานท่ี 12  
ตัวบ่งชี้ท่ี 12.1 / 
12.5 

8.ห้องเรียน
คุณภาพ 



           ๗๒ 
 
กลยุทธ์ท่ี ๖ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (มาตรฐานท่ี 12)  

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง 
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี /ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้นของ  
สพม.๑๖ ข้อ

ท่ี 

    2.  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     - ฝ่ายบริการมีวัสดุอุปกรณ์
สําหรับปฏิบัติงานอาคารสถานท่ี
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สะดวก
แก่การปฏิบัติงาน 

  

 


