
๖๘ 

ตอนท่ี  ๓ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๑. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม หลัก ๆ ตามแผนกลยุทธ์จ านวน  ๒๐  โครงการ  ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และการคิดอย่างเป็นระบบ 
โครงการท่ี ๒ ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการท างานและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
โครงการท่ี ๓ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๘ กลุ่มสาระฯ 
โครงการท่ี ๔ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันานักเรียนตามมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม 

โครงการท่ี ๑ ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
โครงการท่ี ๒ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 
โครงการท่ี ๓ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
โครงการท่ี ๔ ดอกรักอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
โครงการท่ี ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
โครงการท่ี ๖ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 
โครงการท่ี ๑ ส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู้ 
โครงการท่ี ๒ ส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้าและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
โครงการท่ี ๓ พัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อม 
โครงการท่ี ๔ ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

อย่างรอบด้าน 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 

โครงการท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานสากล 
โครงการท่ี ๒ ส่งเสริมการนิเทศ วิจัย และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการท่ี ๑ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการท่ี ๒ จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน 
โครงการท่ี ๓ ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 



๖๙ 

 
 

โครงการท่ี ๔ พัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นตามมาตรฐานสากล 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 



๗๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ 
และการคิดอย่างเป็นระบบ 
๑.๑  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
๑.๒  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร ์
๑.๓  ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร ์
๑.๔  พัฒนาศักยภาพทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
๑.๕  พัฒนาทักษะการอ่านคิดเขียนวิชาภาษาไทย 
๑.๖  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา

ภาษาไทย ชั้น ม.๑-ม.๖ 
๑.๗  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
๑.๘  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาสู่สากล 
๑.๙  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระฯ

ศิลปะ 
๑.๑๐  พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านความรู้ 

ทักษะและการคิดอย่างเป็นระบบ 
๑.๑๑  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นร.  
๑.๑๒  แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่

คล่อง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน  

๑,๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
จากฐานเดิม 

๒.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มี
คะแนนผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕ จากฐานเดิม 

๓.  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และ
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  บนพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๙๒ 
๔.  นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง ตลอดจนน าเสนอวิธี
คิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเองโดยให้มีเหตุผลประกอบได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕.๙๒ 

 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๑๓ จากฐาน
เดิม 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ 
สูงข้ึนร้อยละ ๒.๕๓ และนักเรียนชั้น ม.๖ 
สูงข้ึนร้อยละ ๑.๐๖ จากฐานเดิม 

๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และ
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ บนพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๑.๖๗ 

๔. นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง ตลอดจนน าเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
โดยให้มีเหตุผลประกอบได้ร้อยละ ๙๔.๘๒ 

๕. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจได้ร้อยละ ๙๖.๓๘ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๒, ๓, ๔, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๗๑ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.  ส่งเสริมนักเรียนมีทักษะในการท างานและมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
๒.๑  ส่งเสริม-สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ

ทางวิชาการกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร ์
๒.๒  ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
๒.๓  ส่งเสริม-สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษวิชาสังคมศึกษาฯ 
๒.๔  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

นักเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๒.๕  ส่งเสริมนักเรียนนักเรียนมีทักษะในการ

ท างานและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน 

๑,๗๐๐ คน 
๒.  เข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาการ

ไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองตามศักยภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

๒.  นักเรียนรู้กระบวนการและวางแผนการท างาน
ได้ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๓.  นักเรียนมีความสุขในการท างาน ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และภูมิใจในผลงานของตนเอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๔.  นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๕.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันความสามารถ

ทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒๐ รายการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ 

และพัฒนาตนเองตามศักยภาพร้อยละ 
๙๖.๘๘ 

๒. นักเรียนรู้กระบวนการและวางแผนการ
ท างานได้ถูกต้องร้อยละ ๙๕.๗๓ 

๓. นักเรียนมีความสุขในการท างาน ท างาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ และภูมิใจในผลงานของ
ตนเองร้อยละ ๙๕.๒๕ 

๔. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี  ต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
ร้อยละ ๙๕.๙๕ 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

๓.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๘ กลุ่มสาระฯ 
๓.๑  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน 

๑,๗๐๐ คน 
๒.  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน า 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
๒. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน า 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 



๗๒ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๓.๒  แข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทย 
๓.๓  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน

เป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 
๓.๔  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

นักเรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๓.๕  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

๓.๖  ส่งเสริมความสามารถด้านกิจกรรมของ
ผู้เรียน 

๓.๗  วิชาการสร้างสรรค์ สานฝันเด็กศรีวิชัย 
ED’ OTOP ๒๐๑๕ 

ความรู้  โดยบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  จ านวน  ๗  โครงการ 

เชิงคุณภาพ 
๑.  ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

คุณธรรมน าความรู้โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕.๖๐ 

๒.  นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทยและ
การสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕.๖๐ 

๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ ๕ จากฐานเดิม 

ความรู้  โดยบูรณาการปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  จ านวน  ๗  โครงการ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

คุณธรรมน าความรู้โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๙๘.๔๓ 

๒. นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทยและการสร้าง
องค์ความรู้ ด้วยตนเองร้อยละ ๙๖.๓๘ 

๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ 
สูงข้ึนร้อยละ ๒.๕๓ จากฐานเดิม และ
นักเรียนชั้น ม.๖ สูงข้ึนร้อยละ ๑.๐๖ จาก
ฐานเดิม 

ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

๔.  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานสากล  
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.๑  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรมน า

ความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

๔.๒  การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนจ านวน ๑,๗๐๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๗.๕ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนจ านวน ๑,๘๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐.๖๙ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๒, ๔, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ด้าน
มาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๗๓ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๔.๓  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาฯ 

๔.๔  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔.๕  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

๒.  หลักสูตรกลุ่มสาระฯ มีประสิทธิภาพ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

๓.  แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานและ
บูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๕๐ 

๒.  หลักสูตรกลุ่มสาระฯ มีประสิทธิภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

๓.  แผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานและ
บูรณาการตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๖.๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณธรรม 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.  ส่งเสริมนักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 
๑.๑  เพศศึกษา (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ) 
๑.๒  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และ

อบายมุข 
๑.๓  โภชนาการ 
๑.๔  สวัสดิการและสวัสดิภาพ 
๑.๕  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน 
๑.๖  โครงการศรีวิชัยร่วมใจ Stop Teen Mom 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน 

๑,๗๐๐ คน 
๒.  จัดโครงการจ านวน ๖ โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๕๐ 
๒.  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๕๐ 
๓.  นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๕๐ 

๔.  นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๗.๕๐ 

๕.  นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผู้อื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๕๐ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
๒. จัดโครงการจ านวน ๗ โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียนมีมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ

ออกก าลังกายอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๖๕ 
๒. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๗๑ 
๓. นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ

และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหา
ทางเพศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๔๓ 

๔. นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๖.๖๐ 

๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๙ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๘, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ - 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

๒.  ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางด้าน 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๓, ๕, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 



๗๕ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑  ส่งเสริมและแข่งขันความสามารถทาง
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์

๒.๒  กีฬามวยสากลสมัครเล่นดาวรุ่งมุ่งสู่
โอลิมปิก 

ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา
จ านวน ๑๐ รายการ 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

๒.  นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬา
มวยสากลสมัครเล่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬามากกว่า 
๑๐ รายการ 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนสร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม

ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๑๑ 

๒.  นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬามวย
สากลสมัครเล่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ 

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

๓.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค ์
๓.๑  ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
๓.๒  จัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมน า

ความรู้และน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 

๓.๓  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

๓.๔  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษา 

๓.๕  ลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์ 
๓.๖  ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
๓.๗  เข้าค่ายคุณธรรม ม.๔ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๗๐๐ คน 
๒.  จัดโครงการ ๗ โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒.  นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๓.  นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่

แตกต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗.๘๖ 
๔.  นักเรียนร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และร่วมกันท างานเป็นกลุ่มได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
๒.  จัดโครงการ ๗ โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๙๐ 
๒.  นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู

กตเวทีต่อผู้มีพระคุณไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๗.๗๙ 

๓.  นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๕๗ 

๔.  นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และร่วมกันท างานเป็นกลุ่มได้ร้อยละ ๙๖.๖๕ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๓, ๕, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๗๖ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๔.  ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อม
อนุรักษ์พลังงาน ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 
๔.๑  ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อม

อนุรักษ์พลังงานกลุ่มบรหิารงาน
กิจการนักเรียน 

๔.๒  ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลกกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 

๔.๓  ดอกรักอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อม
อนุรักษ์พลังงานกลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน 

๑,๗๐๐ คน 
๒. ครู บุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงามในเรื่องการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๓.๓๓ 

๒.  นักเรียนตระหนัก และร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๓.๓๓ 

๓.  นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องการประหยัดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๓.๓๓ 

๔.  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ปัญหา
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๓.๓๓ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
๒.  ครู บุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงามในเรื่องการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๖.๔๙ 

๒.  นักเรียนตระหนักและร่วมมือกันในการแก้ไข
ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๔๙ 

๓.  นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องการประหยัดไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๘๓ 

๔.  นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ปัญหา
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๓, ๔, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

๕.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้าน 
๕.๑  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๕.๒  เสริมสร้างพฤติกรรมเชงิบวกเพ่ือลด

ปัญหานักเรียนออกกลางคัน 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน 

๑,๗๐๐ คน 
๒.  จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครัง้ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเป็นเด็กดี/มีความสุข/มีความรู้ตาม 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๕, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๗๗ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๕.๓  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเป็นเด็กดี/มีความสุข/มีความรู้ตาม

เกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖.๖๗ 
๒.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค์รับการเสริมสร้างพฤติกรรมเชงิบวก 
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่
ดี ถูกต้อง และเหมาะสม สามารถด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ มีความส านึกในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ เรียนจบการศึกษาภาคบงัคับและ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมร้อยละ ๘๖.๖๗ 

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๕.๙๐ 

๒.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ได้รับการเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง
บวก เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปใน
ทิศทางที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม สามารถ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ มีความส านึกใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบ เรียนจบการศึกษาภาค
บังคับ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๘.๕๐ 

 

๖.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
๖.๑  จัดกระบวนการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๒  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิงปริมาณ 
๑.  บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จ านวน 

๑,๘๕๐ คน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

เชิงปริมาณ 
๑.  บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน จ านวน 

๑,๘๕๐ คน น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียน ครู และบุคลากรมคีุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕.๙๐ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

 



๗๘ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.  ส่งเสริมการอ่านและการใช้แหล่งเรียนรู ้
๑.๑  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ใช้

แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

๑.๓  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 

๑.๔  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

๑.๕  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

๑.๖  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
ธนาคารโรงเรียน 

๑.๗  ส่งเสริมการอ่านและใช้แหล่ง
เรียนรู้ (ห้องสมุด) 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ 

จ านวน ๑,๗๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วม

กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหลง่การเรียน
รู้อยู่ในระดับดีร้อยละ  ๘๘.๗๑ 

๒.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเขียน 
รักการฟังรูจ้ักการต้ังค าถามเพ่ือหา
เหตุผลอยู่ในระดับดีร้อยละ ๘๘.๗๑ 

๓.  ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้  สนุกกับการเรียนรู้
สนใจแสวงหาความรู้จากห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ ๘๘.๗๑ 

๔.  ผู้เรียนมีคุณธรรม มีมารยาทในการใช้
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู ้สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการร่วมกิจกรรมได้อยู่ใน
ระดับดีร้อยละ ๘๘.๗๑ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑– ๖ จ านวน ๑,๘๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโครงการสง่เสริม

การใช้แหล่งการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีอยู่ใน
ระดับดีร้อยละ ๙๕.๐๒ 

๒.  ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รักการเขียน  รักการฟังรู้จักการ
ต้ังค าถามเพ่ือหาเหตุผลอยู่ในระดับดีร้อยละ  ๙๔.๘๒ 

๓.  ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  
สนุกกับการเรียนรู้สนใจแสวงหาความรู้จากห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายใน  และภายนอกโรงเรียนอยู่ใน
ระดับดี  ร้อยละ  ๙๖.๖๕ 

๔.  ผู้เรียนมีคุณธรรม มีมารยาทในการใช้ห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้  สามารถประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในการร่วมกิจกรรมได้อยู่ในระดับดีร้อยละ  ๙๕.๒๕ 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่  ๑, ๒, ๓, ๕, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ 
๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๗๙ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.  ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าและผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์
๒.๑  พัฒนาสรรค์สร้างสื่อและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๒.๒  พัฒนาสรรค์สร้างสื่อและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
๒.๓  พัฒนาสรรค์สร้างสื่อเทคโนโลยีทาง 

การศึกษากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
๒.๔  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนด้วยเทคโนโลยีกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๒.๕  พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
๒.๖  ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
๒.๗  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี เพ่ือ

การศึกษาค้นคว้าและผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

เชิงปริมาณ 
ผลิตสื่อ/เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ

เรียนรู้ในทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ 

ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๑๔ 
 

เชิงปริมาณ 
    ผลิตสื่อ/เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ในทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น 
เชิงคุณภาพ 
    ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๒๕ 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๓, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที ่๑๕ 

๓.  พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๑  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

๓.๒  ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนจ านวน  ๑,๗๐๐  คน 
๒.  พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ อาคารสถานที่ 

น้ าด่ืมน้ าใช้ ยานพาหนะ และพัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
จ านวน  ๑,๗๐๐  คน 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนจ านวน ๑,๘๕๒ คน 
๒.  พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ อาคารสถานที่ 

น้ าด่ืมน้ าใช้ ยานพาหนะ และพัฒนาบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
จ านวน ๑,๘๕๒ คน 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๒, ๓, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที ่๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที ่๑๕ 



๘๐ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
(มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๓.๓  พัฒนาบรรยากาศ-สิ่งแวดล้อมศูนย์
การเรียนสู่ความเป็นสากลกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

๓.๔  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนกลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 

๓.๕  บริหารจัดการโสตทัศนศึกษาและ
เทคโนโลยี 

๓.๖  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 
๑.  การด าเนินงานโครงการพัฒนาบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ อาคารสถานที่ น้ าด่ืม 
น้ าใช้ ยานพาหนะ เพ่ือให้การบริการและ
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน โดยเน้นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๗.๑๗ 

๒.  โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในระดับดี 

เชิงคุณภาพ 
๑.  การด าเนินงานโครงการพัฒนาบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม พัสดุ อาคารสถานที่ น้ าด่ืม 
น้ าใช้ ยานพาหนะ เพ่ือให้การบริการและ
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน โดยเน้นหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๗.๕๐ 

 

 

๔.  ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน 
๔.๑  วันส าคัญทางศาสนา/สถาบันและ

บริการสงัคม 
๔.๒  บริการวิชาการชุมชน (วิทยุชุมชน) 
๔.๓  ศึกษาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างรอบด้าน กลุ่มสาระฯ  
การงานอาชีพ 

๔.๔  ศรีวิชัยทัศนา 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน จ านวน  ๑,๗๐๐  คน 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน

ของตนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘.๓๓ 
๒.  ผู้เก่ียวข้องและชุมชนได้รับความร่วมมือใน

กิจกรรมเป็นอย่างดีร้อยละ ๘๘.๓๓ 

เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนจ านวน ๑,๘๕๒ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน

ของตนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๕.๑๙ 
๒.  ผู้เก่ียวข้องและชุมชนได้รับความร่วมมือใน

กิจกรรมเป็นอย่างดีร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๒, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๘, ๑๑ 
ด้านสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที ่๑๕ 
 

 
 



๘๑ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาศักยภาพครูทั้งระบบตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท้ังระบบตามมาตรฐานสากล 
๑.๑  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๑.๒  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
๑.๓  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
๑.๔  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
๑.๕  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
๑.๖  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๑.๗  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้

ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพกลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพ 

๑.๘  พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
๑.๙  พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลฯ 
๑.๑๐  พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารกิจการ นร. 
๑.๑๑  พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจ านวน ๑๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คุณธรรมน าความรู้โดยบูรณาการกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ ๘๙.๗๓ 

๒.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอย่าง
น้อยร้อยละ ๕ จากฐานเดิม 

 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจ านวน ๑๕๐ คน 

เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรโรงเรียนศรีวิชัยวิทยามีการพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
คุณธรรมน าความรู้โดยบูรณาการกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ ๙๓.๑๓ 

๒.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.๓ 
สูงข้ึนร้อยละ ๒.๕๓ จากฐานเดิม และนักเรียน
ชั้น ม.๖ สูงข้ึนร้อยละ ๑.๐๖ จากฐานเดิม 

 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๒, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที ่๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที ่๑๕ 

๒.  ส่งเสริมการนิเทศ วิจัย และพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
๒.๑  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๒.๒  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระฯ ได้มี

การพัฒนาระบบนิเทศ 
๒.  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจ านวน ๑๕๐ คน  

เชิงปริมาณ 
๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระฯ ได้มี

การพัฒนาระบบนิเทศ 
๒.  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาจ านวน  ๑๕๐ คน   

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๑, ๒, ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที ่๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 



๘๒ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๓  นิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

๒.๔  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
๒.๕  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
๒.๖  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๒.๗  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
๒.๘  นิเทศภายในกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
๒.๙  นิเทศภายใน 
๒.๑๐  วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๒.๑๑  วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
๒.๑๒  วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
๒.๑๓  วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 
๒.๑๔  วิจัยชั้นเรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
๒.๑๕  วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๒.๑๖  วิจัยชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
๒.๑๗  วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
๒.๑๘  จัดท าวิจัยเพ่ือการพัฒนางานนโยบายฯ 
๒.๑๙  วิจัยในชั้นเรียน 
 

ได้รับการนิเทศแบบร่วมพัฒนา โดยอาศัย
คุณธรรมน าความรู้ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอย่างน้อย ๑๐๐  
คนมีรายงานการใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา
ตนเอง 

๔.  บุคลากรทางการศึกษาทั้งใน-นอกสถานศึกษา
อย่างน้อย ๓๐ คน มาขอเก็บข้อมูลเพ่ือการ
วิจัยและประสานงานโดยใช้กระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระฯ ได้มี

การพัฒนาระบบนิเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ 
๒.  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา  ๑๕๐  คน ได้รับ

การนิเทศแบบร่วมพัฒนาร้อยละ ๑๐๐ 
๓.  นักเรียนมีพัฒนาทางด้านการเรียนและมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สูงข้ึน 

 

ได้รับการนิเทศแบบร่วมพัฒนา โดยอาศัย
คุณธรรมน าความรู้ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอย่างน้อย ๑๐๐ คน 
มีรายงานการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง 

๔.  บุคลากรทางการศึกษาท้ังในและนอก
สถานศึกษาอย่างน้อย ๓๐ คน มาขอเก็บ
ข้อมูลเพ่ือการวิจัยและประสานงานโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระฯ ได้มี

การพัฒนาระบบนิเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๓.๔๘ 

๒.  ครูโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ านวน ๑๕๐ คน 
ได้รับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาร้อยละ ๑๐๐ 

๓.  นักเรียนมีพัฒนาทางด้านการเรียนและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
สูงข้ึน 

 

ด้านมาตรการส่งเสริมที ่๑๕ 

 



๘๓ 

 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๑.๑  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
๑.๒  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์
๑.๓  บรหิารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระฯ

ภาษาไทย 
๑.๔  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
๑.๕  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
๑.๖  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
๑.๗  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อมครุภัณฑ์ 

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.๘  จัดซื้อวัสดุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๙  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์

กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  วัสดุและอุปกรณ์ครบตามจ านวนที่จัดสรร 
๒.  ครุภัณฑ์ครบตามจ านวนที่จัดสรร 
๓.  ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ตามความต้องการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ส านักงานของฝ่ายและกลุ่มสาระฯ มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๗.๕๕ 

๓.  บุคลากรในฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระฯ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

๔.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๗.๕๕ 

เชิงปริมาณ 
๑.  วัสดุและอุปกรณ์ครบตามจ านวนที่จัดสรร 
๒.  ครุภัณฑ์ครบตามจ านวนที่จัดสรร 
๓.  ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ตามความต้องการ 
เชิงคุณภาพ 
๑.  บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ส านักงานของฝ่ายและกลุ่มสาระฯ มีวัสดุ 

ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๔.๘๔ 

๓.  บุคลากรในฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระฯ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก 

๔.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๓.๐๖ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๕ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๘๔ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๑.๑๐  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์
กลุ่มกิจการนักเรียน 

๑.๑๑  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และซ่อมครุภัณฑ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

๑.๑๒  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และซ่อมครภุัณฑ์
งานนโยบายและแผน 

๑.๑๓  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และจัดซ่อม
ครุภัณฑ์กลุ่มบริหารวิชาการ 

๑.๑๔  จัดซื้อและซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด 
๑.๑๕  จัดซื้อและซ่อมงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
๑.๑๖  พัฒนางานวัดผล 
๑.๑๗  พัฒนางานทะเบียน 
๑.๑๘  พัฒนาส านักงานอ านวยการ 
๑.๑๙  จัดจ้างบุคลากร 
๑.๒๐  บริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
๑.๒๑  รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๑.๒๒  งบส ารองจ่าย 

   

๒.  จัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูล
สารสนเทศและระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน
ตามมาตรฐานสากล 
๒.๑  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 

เชิงปริมาณ 
๑.  แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ๕๐ เล่ม 
๒.  ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๐ เล่ม 
๓.  แบบติดตามและรายงานการใช้  ๓ เล่ม 
๔.  เอกสารการประเมินงาน/โครงการ ๒๐ เล่ม 

 ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ - 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๘, ๙, ๑๐, ๑๒ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๘๕ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๒  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

๒.๓  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

๒.๔  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 

๒.๕  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

๒.๖  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

๒.๗  จัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

๒.๘  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา 

๒.๙  จัดท าแผนปฏิบัติการฯ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๒.๑๐  จัดท าแผนปฏิบัติการฯ กลุ่ม
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

๒.๑๑  จัดท าแผนงานกลุ่มบริหารกิจการ นร. 
๒.๑๒  จัดท าแผนกลยุทธ์และงบประมาณ 

รายจ่ายระยะกลางกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๒.๑๓  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๘ 

๕.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
๓ เล่ม 

๖.  แผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหาร, กลุ่มสาร 
๗.  เอกสารสารสนเทศโรงเรียนจ านวน ๓๐ เล่ม 
๘.  เอกสารสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ท้ัง ๘ กลุ่ม

สาระฯ จ านวน ๓๒ เล่ม 
๙.  จัดท า “สารศรีวิชัย” ปีการศึกษาละ ๑ ฉบับ 
๑๐.  จัดป้ายนิเทศแจ้งข่าวสารที่หน่วยงานภายนอก

ส่งมาให้บุคลากรได้รับทราบตามความ
เหมาะสม 

๑๑.  จัดรายการเสียงตามสาย ประกาศข่าวสาร 
เชิงคุณภาพ 
๑.  งาน/โครงการของโรงเรียนด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทุกงาน/
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๘.๔๑ 

๒.  บุคลากรของโรงเรียนมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

๓.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในโครงการน้ี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๘.๔๑ 

๔.  โครงการพัฒนาสารสนเทศด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพทุกกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ 

๕.  คร-ูอาจารย์และนักเรียนสามารถสืบค้นและ 

เชิงปริมาณ 
๑.  แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ๕๐ เล่ม 
๒.  ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ๒๐ เล่ม 
๓.  แบบติดตามและรายงานการใช้  ๓ เล่ม 
๔.  เอกสารการประเมินงาน/โครงการ ๒๐ เล่ม 
๕.  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  

๓ เล่ม 
๖.  แผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหาร, กลุ่มสาระ 
๗.  เอกสารสารสนเทศโรงเรียนจ านวน ๓๐ เล่ม 
๘.  เอกสารสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ท้ัง ๘ กลุ่ม

สาระฯ จ านวน ๓๒ เล่ม 
๙.  จัดท า “สารศรีวิชัย” ปีการศึกษาละ ๑ ฉบับ 
๑๐. จัดป้ายนิเทศแจ้งข่าวสารที่หน่วยงานภายนอก

ส่งมาให้บุคลากรได้รับทราบตามความเหมาะสม 
๑๑. จัดรายการเสียงตามสาย ประกาศข่าวสาร 
เชิงคุณภาพ 
๑.  งาน/โครงการของโรงเรียนด าเนินการอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลทุกงาน/
โครงการไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๔.๖๓ 

๒.  บุคลากรของโรงเรียนมีการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

 



๘๖ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๑๔  จัดท าแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

๒.๑๕  พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 

๒.๑๖  พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร ์

๒.๑๗  พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 

๒.๑๘  พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 

๒.๑๙  พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

๒.๒๐  จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 

๒.๒๑  จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ   
การงานอาชีพ 

๒.๒๒  จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ    
สุขศึกษาฯ 

๒.๒๓  จัดท าข้อมูลบุคลากรกลุ่มบริหารบคุคล
และงบประมาณ 

๒.๒๔  จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร
บุคคลและงบประมาณ 

ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนและตัดสินใจได้ 

๓.  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในโครงการน้ีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๙๔.๖๓ 

๔.  โครงการพัฒนาสารสนเทศด าเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพทุกกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๙๕.๓๒ 

๕.  คร-ูอาจารย์และนักเรียนสามารถสืบค้นและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
เรียนการสอนและตัดสินใจได้ 

 

 



๘๗ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

๒.๒๕  จัดท าข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

๒.๒๖  พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

๒.๒๗  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย 

๒.๒๘  สารสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์ 

   

๓.  ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

วิทยาศาสตร์ 
๓.๒  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร ์
๓.๓  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย 
๓.๔  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษา 
๓.๕  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
๓.๖  พัฒนาระบบประกันคุณภาพสาระฯ ศิลปะ 
๓.๗  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

การงานอาชีพ 
๓.๘  พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ  

เชิงปริมาณ 
๑.  จัดท าแบบรายงานประเมินตนเองจ านวน 

๓๐ เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
๑.  การด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๙.๒๗ 

๒.  โครงการมคีุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของ สมศ. และ สพฐ. 

๓.  โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในระดับดี 

๔.  ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๘๙.๒๗ พึงพอใจใน
โครงการ 

เชิงปริมาณ 
๑.  จัดท าแบบรายงานประเมินตนเองจ านวน 

๓๐ เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
๑.  การด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕.๖๘ 

๒.  โครงการมคีุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของ สมศ. และ สพฐ. 

๓.  โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการประเมินภายนอก
ตามมาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในระดับดีมาก 

๔.  ผู้เก่ียวข้องร้อยละ ๙๕.๖๘ พึงพอใจใน
โครงการ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๒ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๘, ๑๒ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 



๘๘ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ผลส าเร็จ (เชงิปริมาณและคุณภาพ) สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  (มาตรฐานที่/ตัวบ่งชี้) 

สุขศึกษา 
๓.๙  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๓.๑๐ จัดระบบควบคุมภายใน 
๓.๑๑ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลฯ 

   

๔.  พัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นตามมาตรฐานสากลตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๔.๑  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัด

การศึกษา 
๔.๒  ส่งเสริมประชาธิปไตยบนพ้ืนฐานคุณธรรม 
๔.๓  ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารในห้องเรียนพิเศษ (EIS) 
๔.๔.  พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมศูนย์

การเรียนสู่ความเป็นสากล (กิจกรรม
ห้องศูนย์ภาษาจีนบูรณาการอาเซียน) 

 
 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑,๗๐๐ คน 
๒.  ครูบุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีในการร่วมกิจกรรม

ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔.๒๕ 
๒.  ผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับความร่วมมือใน

กิจกรรมเป็นอย่างดีร้อยละ ๘๔.๒๕ 
๓.  โรงเรียนแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของ

สถานศึกษาและองค์ความรูจ้ากสถานศึกษา
ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบร้อยละ ๘๔.๒๕ 

๔.  นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการ
และมีภาวะผู้น าที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔.๒๕ 

เชิงปริมาณ 
๑.  นักเรียนจ านวน ๒,๐๖๙ คน เข้าร่วมกิจกรรม 
๒.  ครู บุคลากรทางการศึกษาจ านวน ๑๕๐ คน 
เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 96.75 
๒.  ผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับความร่วมมือใน

กิจกรรมเป็นอย่างดีร้อยละ 100.00 
๓.  โรงเรียนแจ้งข่าวสารการด าเนินกิจกรรมของ

สถานศึกษาให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ
ร้อยละ 96.75 

๔. นักเรียนจัดการและมีภาวะผู้น าท่ีดีตาม
ระบอบประชาธิปไตยร้อยละ ๘๙.๒๕ 

ด้านคุณภาพผู้เรียนที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
ด้านการจัดการศึกษาท่ี ๗, ๘, ๑๐, ๑๑ 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ ๑๓ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาท่ี ๑๔ 
ด้านมาตรการส่งเสริมที่ ๑๕ 

 


