
 
 
 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
ต าบลฉลุง   อ าเภอหาดใหญ่  จังหวดัสงขลา 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

 

ค าน า 
 

 กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  ลง
วนัที่  ๑๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ก าหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  โดยการด าเนินงาน  ๘  องค์ประกอบ  ซ่ึงองค์ประกอบที่ ๗  ก าหนดให้จดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ดงันั้น ทุกส้ินปีการศึกษาสถานศึกษาตอ้งจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั  หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา เป็นกระบวนการที่
สนองตอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขา้งตน้    โรงเรียนจึงจดัท ารายงานประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๖ ขึ้ น  โดยน าเสนอภารกิจการด าเนินงานและผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษา  ที่สะทอ้นผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดว้ยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถานศึกษาตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง  ในการประเมิน  สังเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ  ตลอดจนประมวลและสรุปผลร่วมกนั   

 โรงเรียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ รายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบบัน้ี  จะเป็นประโยชน์ ต่อผู ้
ศึกษา  ผูส้นใจ  ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 
 
 

          
         (นายประกอบ  หาญณรงค)์ 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ค าน า  
ตอนที่  ๑ ขอ้มูลพืน้ฐาน ๑ 
 ขอ้มูลทัว่ไป ๑ 
 ขอ้มูลผูบ้ริหาร ๒ 
 ขอ้มูลนกัเรียน ๒ 
 ขอ้มูลครูและบุคลากร ๔ 
 ขอ้มูลอาคารสถานที ่ ๖ 
 ขอ้มูลงบประมาณ ๖ 
 ขอ้มูลสภาพชุมชนโดยรวม ๖ 
 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา ๗ 
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ๘ 
 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๔ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๕ 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผา่นมา ๑๗ 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๑๙ 
 สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพฒันาในการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๑๙ 

ตอนที่  ๒ การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

๒๑ 

 การบริหารจดัการ ๒๑ 
 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา ๒๑ 
 แนวทางการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ๒๓ 
 กลยทุธก์ารพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ๒๓ 
 การด าเนินงานตามกลยทุธข์องสถานศึกษา ๒๓ 
ตอนที่  ๓ ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ๔๖ 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษา ๔๘ 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๖๘ 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๘๘ 
 ผลการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ๙๐ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาต ิ ๙๓ 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัทอ้งถ่ิน ๙๔ 



 

 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ ๙๕ 
 ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ ๙๖ 
 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ๙๖ 
 ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๙๗ 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๕ ดา้น ๙๗ 
ตอนที่  ๔ สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้ ๙๙ 
 จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา ๑๐๒ 
 แนวทางการพฒันาในอนาคต ๑๐๔ 
 ความตอ้งการและการช่วยเหลือ ๑๐๔ 
ภาคผนวก  ๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ได้
ผา่นการพจิารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา เม่ือวนัที่      พฤษภาคม ๒๕๕๗  

 
 
ลงช่ือ    ประธานกรรมการฯ 

(นายณรงค ์ พสุิทธิชาติ) 
 
 

  ลงช่ือ    ตวัแทนกรรมการฯ 
   (นายวนิิจ  เสง้เสน) 
 
 
  ลงช่ือ    กรรมการฯและเลขานุการ 
   (นายประกอบ  หาญณรงค)์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตอนที่  ๑   
ข้อมูลพืน้ฐาน 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ช่ือ สถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  ที่ต ั้ง หมู่ ๖  ต าบล  ฉลุง  อ าเภอ 
หาดใหญ่   จงัหวดั  สงขลา   รหสัไปรษณีย ์๙๐๑๑๐   โทรศพัท ์ ๐๗๔- ๓๙๐๐๓๓โทรสาร 
๐๗๔-๓๙๐๐๓๓ 

       e-mail : yjp_sk@hotmail.com  website : yjp.ac.th 
       สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  ๑๖ 
๑.๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖ 
๑.๓  มีเน้ือที่ ๘๐ ไร่   มีเขตพื้นที่บริการ ๖ หมู่บา้น  ไดแ้ก่ หมู่ ๑ บา้นฉลุง หมู่ ๒ บา้นหนา้ควน  

หมู่ ๓ บา้นหูแร่  หมู่ ๔ บา้นหัวจกัร  หมู่ ๕ บา้นไร่ออ้ย  หมู่ ๖ บา้นสวนพลู 
๑.๔  ประวติัโรงเรียนโดยยอ่ 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ตั้งอยูห่มู่ที่ ๖ ต  าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
เป็นโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนเม่ือปี
การศึกษา ๒๕๓๗ ในนามโรงเรียนสาขาหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์มีนายโกศล เก้ือสังข ์เป็นหัวหน้า
สาขา ในระยะแรกใชอ้าคารวดัเจริญราษฎร์ (วดัไร่ออ้ย) หมู่ที่ ๕ ต  าบลฉลุง เป็นสถานที่เรียนชัว่คราว
ต่อมา เม่ือวนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ กรมสามญัประกาศจดัตั้งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยแต่งตั้งนายโกศล เก้ือสงัข ์ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ไดย้า้ยสถานที่เรียนมาจากวดัเจริญราษฎร์มาอยูส่ถานที่ปัจจุบนั โดยสภา
ต าบลฉลุง ไดอ้นุญาตให้ใชท้ี่ดินสาธารณประโยชน์จ  านวน ๘๐ ไร่ ณ บา้นสวนพลู หมู่ที่๖ ต  าบลฉลุง 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๑๖ คน 
ครู-อาจารย ์๒๗ คน และนายโกศล เก้ือสังข ์ไดรั้บการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

วนัที่ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๔๙ นายสมบูรณ์ แก้วขาว ได้ยา้ยมาด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

วนัที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ นางถนอมทรัพย ์นูนน้อย ไดย้า้ยมาด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  

วนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ นายดรุณศกัด์ิ วิริยะสมบติั ไดย้า้ยมาด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

วนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  นางสาวศรีวิไล  ยลสุริยนัวงศ์  รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
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วนัที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ นายประกอบ หาญณรงค์  ได้ยา้ยมาด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

 
แผนที่โรงเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ ๑  แสดงที่ตั้งของโรงเรียน 

๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑  ช่ือ-สกุลผูอ้  านวยการโรงเรียน  นายประกอบ  หาญณรงค ์ โทรศพัท ์๐๘๑-๙๕๗๐๒๘๑ 
       e-mail : prak_han@hotmail.com 
       วฒิุการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา 
       ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนน้ีตั้งแต่ ๑๕  ธนัวาคม ๒๕๕๔  จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา ๒  ปี ๓เดือน 

     ๒.๒  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  (ที่ไดรั้บแต่งตั้ง) ๑ คน 
       ๑)  ช่ือ-สกุล  นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์ โทรศพัท ์๐๘๑-๕๙๘๖๙๐๕  
            e-mail : sri_vi_lai@hotmail.com  
            วฒิุการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
            รับผดิชอบกลุ่ม/ฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) ทั้ง ๔ ฝ่ายงาน 

๓.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วนัที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 
๓.๑  จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน  ๓๗๕  คน 
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            จ าแนกตามระดบัชั้นที่เปิดสอน 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.๑ ๓ ๖๐ ๔๑ ๑๐๑ ๓๓ 

ม.๒ ๓ ๖๐ ๓๔ ๙๔ ๓๑ 
ม.๓ ๓ ๕๐ ๔๑ ๙๐ ๓๐ 
ม.๔ ๑ ๑๓ ๒๒ ๓๕ ๓๕ 
ม.๕ ๑ ๖ ๑๔ ๒๐ ๒๐ 

ม.๖ ๑ ๑๘ ๑๖ ๓๔ ๓๔ 

รวมทั้งหมด ๑๒ ๒๐๗ ๑๖๘ ๓๗๔ ๓๑ 
     ๓.๓  จ  านวนนกัเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑข์องกรมพลศึกษา หรือส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)     ๓๒๕     คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๖.๖๖ 
     ๓.๔  จ  านวนนกัเรียนที่มีน ้ าหนกั ส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั    ๓๔๒     คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๑ 
     ๓.๕  จ  านวนนกัเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
     ๓.๖  จ  านวนนกัเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ      ๒๑    คน  คิดเป็นร้อยละ ๕.๖   
     ๓.๗  จ  านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ ๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๐  
     ๓.๘  จ  านวนนกัเรียนที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ   ๐     คน  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
     ๓.๙  จ  านวนนกัเรียนที่ลาออกกลางคนั (ปีการศึกษา ๒๕๕๖)   ๑    คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖  
     ๓.๑๐ สถิติการขาดเรียนเฉล่ีย/เดือน   ๒๙    คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๗๕ 
     ๓.๑๑ จ านวนนกัเรียนที่เรียนซ ้ าชั้น (ปีการศึกษา ๒๕๕๖)     ๐      คน  คิดเป็นร้อยละ ๐ 
     ๓.๑๒ จ านวนนกัเรียนที่จบหลกัสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 ม.๓  จ  านวน     ๗๐      คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๘ 
              ม.๖  จ  านวน    ๒๘      คน   คิดเป็นร้อยละ   ๘๓ 
     ๓.๑๓ อตัราส่วนครู : นกัเรียน  

ม.๑  = …๑๐๑…. : …..๖…..    ม.๒  = …๙๔…. : …๖……..   
ม.๓  = …๙๑…: ….๖…..                ม.๔  = … .๓๕ ….. : …๒……..   
ม.๕  = … ๒๐… : ….๒……..   ม.๖  = …...๓๔….. : …๒……..   

     ๓.๑๔ จ านวนนักเรียนที่เขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 
        ๓๗๔ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
     ๓.๑๕ จ านวนนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะเป็นลูกที่ดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง ๓๗๕ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
     ๓.๑๖ จ านวนนกัเรียนที่มีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนที่ดีของโรงเรียน        ๓๗๕       คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
     ๓.๑๗ จ านวนนกัเรียนที่ท  ากิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม  ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
                ๓๕๖  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕ 



 

 

     ๓.๑๘ จ านวนนกัเรียนที่มีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งสม ่าเสมอ  ๓๓๑  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๘๘.๒๖ 
     ๓.๑๙ จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถดา้นการคิด  ตามที่ก  าหนดในหลกัสูตร
สถานศึกษา  ๓๗๕   คน  คิดเป็นร้อยละ......๑๐๐...... 
     ๓.๒๐     จ  านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม
ตามที่ก  าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา....๓๗๕....คน  คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐......... 

 
๔.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
     ๔.๑  ครูประจ าการ 

ที่ ช่ือ-สกุล 
อายุ
ตวั 

อายุราชการ 
ต าแหน่ง/วทิย

ฐานะ 
วฒิุ
สูงสุด 

วชิาเอก สอนวชิา/ชั้น 
จ านวนคร้ัง/

ชัว่โมงที่รับการ
พฒันา/ปี 

๑ นายประกอบ  หาญณรงค ์ ๕๔ ๓๐ ผูอ้  านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๒ น.ส.ศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์ ๔๓ ๒๒ รองผูอ้  านวยการ
ช านาญการ 

ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

- มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๓ นางนัทยา  บุญปราบ ๔๕ ๒๔ ครูช านาญการ กศ.ม การศึกษา
มหาบณัฑิต 

ภาษาไทย มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๔ นางอมร  ฉายห้อง ๕๒ ๒๙ ครูช านาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๕ นางอมรรัตน์  เจ๊ะพงศ ์ ๓๙ ๑๖ ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
ภาษาไทย มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๖ น.ส.พฤษกรณ์  เดชเอี่ยม ๒๗ ๔ ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

ภาษาไทย มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๗ นางอาภร  ทินนิมิต ๔๔ ๒๓ ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๘ นางรักษิณาภรณ์  เพชรรัตน์ ๔๔ ๒๒ ครูช านาญการ กศ.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๙ น.ส.สุนี  เหลบ็บินหล๊ะ ๔๕ ๒๐ ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาฝร่ังเศษ ภาษาองักฤษ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๐ นางชะออ้น  แกว้หมุน ๔๕ ๒๒ ครูช านาญการ ค.บ. ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๑ นางจีรนลย ์ สังขแ์กว้ ๕๐ ๒๔ ครูช านาญการ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัว่ไป วทิยาศาสตร์ทัว่ไป มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๒ นางสมพร  แกว้สด ๔๒ ๑๘ ครูช านาญการ กศ.บ. เคม ี เคม ี มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๓ นางมนัสรี  ศิริเทพวฒันา ๕๑ ๒๙ ครูช านาญการ ค.บ. การพฒันาชุมชน วทิยาศาสตร์ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๔ นางสุภาพ  สังขส์งฆ ์ ๔๐ ๑๗ ครูช านาญการ วท.บ. สถิติ คณิตศาสตร์ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๕ นางสลกัจิต  วงศจ์นัทร์ ๓๔ ๙ ครูช านาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๖ นายร่อเก็ม  ทวโีสะ ๓๗ ๑๕ ครูช านาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๗ นายอนนัต ์ หวนัอาหล ี ๓๖ ๘ ครูช านาญการ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
คณิตศาสตร์ มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๑๘ นายชูสิทธ์ิ  นันทวรกุล ๕๙ ๒๓ ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๑๙ นางอรุณสุข  ลลีารุจิเจริญ ๕๑ ๒๕ ครูช านาญการ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๒๐ นางจุรีรัตน์  มูลติไชย   ครูช านาญการ ค.บ. การจดัการทัว่ไป สังคมศึกษา มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๒๑ นายประโสบ  เวชกะ ๕๐ ๒๙ ครูช านาญการ ค.บ สุขศึกษา พลศึกษา มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๒๒ นายสิโรตม ์ เกิดทพิย ์ ๔๕ ๑๙ ครูช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๒๓ นางกาญจนาวรรณ  แก้วโชติ ๕๕ ๓๕ ครูช านาญการ ค.บ. เกษตร การงานอาชีพ(เกษตร) มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 



 

 

 

ที่ ช่ือ-สกุล 
อายุ
ตวั 

อายุราชการ 
ต าแหน่ง/วทิย

ฐานะ 
วฒิุ
สูงสุด 

วชิาเอก สอนวชิา/ชั้น 
จ านวนคร้ัง/

ชัว่โมงที่รับการ
พฒันา/ปี 

๒๔ นางอุไรวลัย ์ วรจินต ์ ๔๙ ๑๘ ครูช านาญการ ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป การงานอาชีพ(งานธุรกิจ) มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๒๕ นายวนิิจ  เส้งเสน ๔๙ ๒๑ ครูช านาญการ ค.บ. อุตสาหกรรม

ศิลป์ 
การงานอาชีพฯ( งานช่าง) มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๒๖ นางวนัดี  ชยัปาน ๔๐ ๑๙ ครูช านาญการ คศ.บ. อาหารและ
โภชนาการ 

การงานอาชีพฯ (งาน
บา้น งานประดิษฐ์ 
งานอาหาร) 

มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

๒๗ นายสุทธิพงษ ์ นนทต์ลุา ๔๔ ๒๑ ครูช านาญการ ค.บ. ดนตรีการศึกษา ศิลปะ-ดนตรี มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 
๒๘ นางวรวรรณ  พุทธศุกร์ ๕๗ ๓๓ ครูช านาญการ วท.บ. การแนะแนว แนะแนว มากกวา่ ๒๐ ชัว่โมง 

 
 จ านวนครูที่สอนตรงวชิาเอก ๒๕  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๒๘ 
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนดั  ๒๘  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
     ๔.๒  ครูอตัราจา้ง 

ท่ี ช่ือ-สกุล อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ
สูงสุด 

วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 
จา้ง 

ดว้ยเงิน 
๑ นางสาวพิชญานิน  ลาย

เจียร 
๒๘ ๕ วท.บ. เคมี-ชีวิวิทยา วิทยาศาสตร์เคมี งบประมาณ 

๒ นางสาวเพญ็ณี มณี ๒๗ ๔ วท.บ. เคมี เคมี งบประมาณ 
๓ นายทศพร  เก้ือคลงั ๒๕ ๑ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ นอกงบประมาณ 
๔ นายสมพร  สุกเกล้ียง ๒๕ ๒ วท.บ. พละศึกษา พละศึกษา นอกงบประมาณ 
๕ Mis.Olive   Joy       

 
     ๔.๓  บุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดบัการศึกษาสูงสุด  

อายเุฉล่ีย 
(ปี) 

ประสบการณ์ 
สอนเฉล่ีย (ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ต ่ากวา่  
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา่ 
ป.ตรี 

นกัการ/ภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - ๔๔ - 
อ่ืนๆ  (ระบุ)............        

รวม 
๑ ๑ ๑ ๑ - ๔๔ - 

๒ 

 



 

 

 

๕.  ข้อมูลอาคารสถานที ่
       อาคารเรียน จ านวน ๒ หลงั  อาคารประกอบ จ านวน ๒ หลงั  สว้มจ านวน ๒ หลงั  สระวา่ยน ้ า
.....-.......สระ  สนามฟุตบอล....๑......สนาม  สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม  สนามเทนนิส....-.........สนาม  
อ่ืนๆ (ระบุ)…สนามตะกร้อ  ๑  สนาม  
               
๖.  ข้อมูลงบประมาณ 
     ๖.๑  งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 

รายได้ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ  (รายหวั) 
เงินนอกงบประมาณ 
เงินอ่ืนๆ 
(ระบุ)............................ 

๑,๒๗๖,๗๐๐ 
๔๔๙,๕๗๐ 
๔๘๐,๐๐๐ 
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจา้ง 
งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
เงินอ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

๑,๔๓๙,๑๘๐ 
๔๘๐,๐๐๐ 
๔๘๐,๐๐๐ 
 

รวมรายรับ ๒,๒๐๖,๒๗๐ รวมรายจ่าย ๒,๓๙๙,๑๘๐ 

 
งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง  คิดเป็นร้อยละ.....๘๕.๕๗.....ของรายรับ 

 งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ       ๑๐.๔๓         ของรายรับ 
      ๖.๒  ขอ้มูลทรัพยากรที่จ  าเป็น 
              ๑)  คอมพวิเตอร์ตั้งโตะ๊ มีจ  านวนทั้งหมด............๗๓..............เคร่ือง 
   ใชเ้พือ่การเรียนการสอน.........๔๐............เคร่ือง 
   ใชสื้บคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได.้......๒๗........เคร่ือง 
   ใชใ้นงานบริหาร.............๖.............เคร่ือง 
 ๒)  คอมพวิเตอร์พกพา ส าหรับครูผูส้อน  มีจ  านวน..........๘........เคร่ือง 
                                          ส าหรับนกัเรียน  มีจ  านวน........-..........เคร่ือง 
              ๓)  ส่ือทศันูปกรณ์เพือ่การเรียนการสอน 
       -  เคร่ืองฉายทึบแสง.........๑..........เคร่ือง 
                    -  โปรเจคเตอร์............๙...............เคร่ือง 
       -  กระดานอจัฉริยะ........๑........... เคร่ือง 
       -  อ่ืนๆ (ระบุ)............-................ 
 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
     ๗.๑   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นสงัคมชนบทก่ึงเมือง มีประชากรประมาณ  
๓,๐๐๐ คน  บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่ ส านกังานกรมชลประทานที่ ๑๖ วดัเจริญราษฎร์ 



 

 

และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ อาชีพหลกัของชุมชน  คือ การเกษตรท าสวน ท านา ท าสวนยาง และ
รับจา้งทัว่ไป  ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พทุธ  ประเพณี/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินที่เป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไป คือ
ประเพณีวนัส าคญัทางศาสนา การเล่นหนงัตะลุง 
     ๗.๒  ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  อาชีพหลกั  คือ
รับจา้งท าสวนยาง ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พทุธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครอบครัว  ต่อ
ปี  ๓๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐  บาท  จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๔ คน 
     ๗.๓  โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน 
            โรงเรียน อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ อุทยานน ้ าตกโตนงาชา้ง ส านกังานกรมชลประทานที่ ๑๖  อยูใ่กล้
วดัเจริญราษฎร์   และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้ ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนจากชุมชน ผูน้ าชุมชน 
องคก์รปกรองส่วนทอ้งถ่ิน  
 
๘.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  จดัสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช  ๒๕๕๑  โดยมีโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
    

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน  (คดิเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษาฯ 

สุขศึกษา
และ 
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโน 
โลย ี

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พฒันา
ผูเ้รียน 

ม.๑ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม.๒ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม.๓ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๒๔๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
รวม ๖๐๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๗๒๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐๐ 

 
        จ านวนชัว่โมงที่จดัให้ผูเ้รียน  เรียนทั้งปีเท่ากบั  ๑๒๐๐  ชัว่โมง 
 การจดัการเรียนรู้/จุดเนน้พเิศษในการพฒันาผูเ้รียนคือ 
   วทิยาศาสตร์  สาระเพิม่เติมความเป็นสากล  (ระบุ) ทกัษะชีวติ   

 
 
 
 
 



 

 

 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน  (คดิเป็นร้อยละต่อปี) 

รวม ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วทิยา 
ศาสตร์ 

สงัคม
ศึกษาฯ 

สุข
ศึกษา
และ 
พล
ศึกษา 

ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ
และ
เทคโน 
โลย ี

ภาษา 
ต่าง 

ประเทศ 

กิจกรรม
พฒันา
ผูเ้รียน 

ม.๔ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม.๕ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
ม.๖ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐๐ 
รวม ๓๖๐ ๗๒๐ ๗๒๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐๐ 

 
        จ านวนชัว่โมงที่จดัให้ผูเ้รียน  เรียนทั้งปีเท่ากบั  ๑๒๐๐  ชัว่โมง 
 การจดัการเรียนรู้/จุดเนน้พเิศษในการพฒันาผูเ้รียนคือ 
   วทิยาศาสตร์  สาระเพิม่เติมความเป็นสากล  (ระบุ) ทกัษะชีวติ   

๙.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๙.๑  หอ้งสมุดมีขนาด  ๘๔  ตารางเมตร  จ  านวนหนงัสือในหอ้งสมุด  ๗,๒๘๘  เล่ม 
การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืนใชร้ะบบ  PSL ๓   จ านวนนกัเรียนที่ใชห้อ้งสมุดในปีการศึกษาที่
รายงานเฉล่ีย ๒๒๔  คนต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ๕๖.๑๐  ของนกัเรียนทั้งหมด 
     ๙.๒  หอ้งปฏิบตัิการ 
             หอ้งปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์   จ  านวน      ๒  หอ้ง 
 หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์   จ  านวน      ๒  หอ้ง 
 หอ้งปฏิบตัิการทางภาษา      จ  านวน.........-.......หอ้ง 
 หอ้ง (ระบุ)ศูนยก์ารเรียนรู้ กลุ่มสาระต่าง ๆ    จ  านวน    ๑๑   หอ้ง 
     ๙.๓  คอมพวิเตอร์ มีจ  านวนทั้งหมด  ๘๑  เคร่ือง  จ  าแนกเป็นคอมพวิเตอร์ตั้งโตะ๊  ๗๓  เคร่ือง  
คอมพวิเตอร์พกพา  ๘   เคร่ือง  ใชใ้นงานบริหาร  ๖ เคร่ือง  ใชเ้พือ่การเรียนการสอน  ๔๐  เคร่ือง  ใช้
สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตได ้  ๒๗  เคร่ือง  จ านวนนกัเรียนที่สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปี
การศึกษา ๒๕๕๕  เฉล่ีย  ๒๐๘  คนต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐  ของนกัเรียนทั้งหมด 
    ๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  (นอกจากห้องสมุด)  และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน    
พร้อมทั้งสถิติการใช ้   
 



 

 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 

(จ านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

ศูนยค์ณิตศาสตร์ 387 คร้ัง ๑.  สวนประวตัิศาสตร์พลเอกเปรม    
ติณสูลานนท ์

๒ 

ศูนยส์งัคมศึกษาฯ 182 คร้ัง ๒.  วดัพะโคะ๊ ๒ 
ศูนยภ์าษาต่างประเทศ 216 คร้ัง 3๓  ศูนยอ์าเซียนศึกษา 

โรงเรียนมหาวชิราวธุ 
๑ 

ศูนยสุ์ขศึกษาและพลศึกษา 324 คร้ัง ๔.  วดัม่วงค่อม   
 

๔ 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 2 111 คร้ัง ๕.  สนามกีฬาจิระนคร 
 

๒ 

ศูนยว์ทิยาศาสตร์ 1 176 คร้ัง ๖.  หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 
(นิทรรศการสปัดาห์วทิยาศาสตร์
และงานเกษตร) 

๑ 

ศูนยภ์าษาไทย 226 คร้ัง ๗.  อุทยานแห่งชาติทะเลบนั ๔ 
ศูนยธุ์รกิจ 41 คร้ัง ๘.  คฤหาสน์กูเด็น ๑ 
ศูนยค์อมพวิเตอร์ 412 คร้ัง ๙.   โรงเรียนหาดใหญ่พทิยาคม ๑ 
ศูนยศ์ิลปะ 212 คร้ัง ๑๐.  โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 ๒ 
ศูนยอุ์ตสาหกรรม 206 คร้ัง ๑๑.  โรงเรียนมหาวชิราวุธ ๒ 
ศูนยเ์กษตร 288 คร้ัง ๑๒.  สวนสตัวส์งขลา ๒ 
แปลงชะอม โหระพา 20 คร้ัง / 500 

คน 
๑๓.  หาดสมิหลา  เกาะหนู เกาะ
แมว 

๑ 

แปลงมะละกอ 15 คร้ัง / 375 
คน 

๑๔.  บา้นเกาะนก 
 

๑ 

แปลงผกัหวาน 7 คร้ัง / 210 คน ๑๕.  กองบิน 56 ๑ 
แปลงกลว้ยต่าง ๆ   10 คร้ัง / 200 

คน 
๑๖.  ส านกังานนิคมอุตสาหกรรม
ภาคใต ้จ.สงขลา 

๒ 

แปลงตะไคร ้ 10 คร้ัง / 280 
คน 

๑๗.  ตลาดนดับา้นกลาง ๒ 

สวนไผ ่ 10 คร้ัง / 330 
คน 

๑๙.  สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา ๑ 



 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนคร้ัง/ปี) ช่ือแหล่งเรียนรู้ ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

แปลงสบัปะรด 3 คร้ัง / 84 คน ๑๘.  วดัเจริญราษฎร์  
แปลงสาธิตเกษตร 20 คร้ัง / 150 

คน  
๒๐.  ถ ้าภูผาเพชร ๑ 

มุมภาษาน่ารู้ 6 คร้ัง / 120 คน ๒๑.  อุทยานแห่งชาติ 
     หมู่เกาะเภตรา 

๑ 

มุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 5 คร้ัง / 100 คน  ๒๒.  ถ ้าภูผาเพชร ๒ 
หอ้งส่งเสริมอตัลกัษณ์
โรงเรียน 

53 คร้ัง / 913 
คน 

๒๓.  แก่งมะนงั ๑ 

หอ้งสมุด 157 คร้ัง / 
4,044 คน 

๒๔.  ถ ้าสตัคูหา (ถ ้าเจด็คต) ๑ 

หอ้ง ICT 48 คร้ัง / 858 
คน 

๒๕.   ถ ้ามรกต 
       

๑ 

หอ้งพยาบาล 12 คร้ัง / 120 
คน 

๒๖.  เกาะมุก 
 

๑ 

ป้ายนิเทศต่าง ๆ   20 คร้ัง / 
500 คน 

๒๗.  เกาะเชือ ๑ 

ภูมิทศัน์ในและรอบ ๆ 
โรงเรียน 

7 คร้ัง / 250 คน ๒๙.  เกาะกระดาน ๑ 

 
      ๙.๕  ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ผูท้รงคุณวฒิุที่สถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู/นกัเรียน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ช่ือ-สกลุวิทยากร เร่ืองที่อบรม / ให้ความรู้   
วัน เดือน ปี / น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับช้ัน /  
จ านวนนักเรียน 

๑.  นางสาวสุธี  บุญรอด 
และคณะวทิยากรจากสวน
ประวตัิศาสตร์พลเอกเปรม   
ติณสูลานนท ์

-  ประวตัิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์
-  ป่าชายเลน 
-  วนัที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 ม.5 และ ม.6 
60  คน 
 

๒.  เจา้หนา้ที่วดัพะโคะ๊ -  ศึกษาประวติั หลวงพอ่ทวดเหยยีบ 
น ้ าทะเลจืด และประวตัิวดัพะโคะ๊ 
-  โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถาปัตยกรรม  

ม. 4 
34 คน 
 



 

 

ช่ือ-สกลุวิทยากร เร่ืองที่อบรม / ให้ความรู้   
วัน เดือน ปี / น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับช้ัน /  
จ านวนนักเรียน 

 ฝาผนงั  
 -  วนัที่  18   มิถุนายน  2556   
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ
และภาษาต่างประเทศ 
 

 

๓.  นางสาวนิวาริน  หนูกลดันุย้ 
เจา้หนา้ที่ประจ าศูนยอ์าเซียนศึกษา 
โรงเรียนมหาวชิราวธุ สงขลา 

-  ประวติัความเป็นมาการก่อตั้งอาเซียน 
และขอ้มูลประเทศสมาชิกอาเซียน 
-  กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน 
-  วนัที่  18   มิถุนายน  2556   
- น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
และภาษาต่างประเทศ 
 

ม. 4 
34 คน 
 

๔.  นางสาวสิริลกัษณ์  จนัทร์นะ   
และทีมงานสายใยสร้างสรรคส์งัคม   
โรงพยาบาลหาดใหญ่   
 

-   เรียนรู้  เขา้ใจ  รวมพลงัห่างไกลเอดส์ 
-   วนัที่  20  มิถุนายน  2556 
-   น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา 
 

ม. 2 
80   คน 
 

๕.  พระอาจารย ์Deepan  Chhetri 
ผูอ้  านวยการมหาปัญญาวทิยาลยั 
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

-   ธรรมะสากลในการด ารงชีวติ 
-   วนัที่  21  มิถุนายน  2556 
-   น าโดยงานส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนและ
งานคุณธรรม จริยธรรม 

ม.1-6   
350  คน 
 

๖.  พระชลชั  เขมทตโต          
 วดัม่วงค่อม 

-  แสดงธรรมเทศนา   
-  วนัที่  19  กรกฎาคม  2556   
- น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 
 

ม. 3 
80   คน 
 

๗.  นายถาวร  โสมกูล 
 

-  ดนตรีไทย 
-  เดือนกรกฎาคม  2556 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ 
 

 ม.2   
80  คน 
 

๘.  นายทนุธรรม  เพช็รพงษ ์ -  การแสดงหนงัตะลุง 
-  เดือนกรกฎาคม  2556 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ม.1-6   
350  คน 
 



 

 

 

ช่ือ-สกลุวิทยากร เร่ืองที่อบรม / ให้ความรู้   
วัน เดือน ปี / น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับช้ัน /  
จ านวนนักเรียน 

๙.   คุณหมอสุดา  นิยมเดชา 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ม. 6 ต.ฉลุง  
 

-   การตรวจคุณภาพของอาหาร 
ในโรงอาหารของโรงเรียน 
-  เดือนกรกฎาคม  2556 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ม.1-6   
350  คน 
 

๑๐.  นางชม  สุขกา 
อาสาสมคัรหมู่บา้น ม.6  ต.ฉลุง 

-   การตรวจคุณภาพของอาหาร 
ในโรงอาหารของโรงเรียน 
-  เดือนกรกฎาคม  2556 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ม.1-6   
350  คน 
 

๑๑.  นายนิยม  บุตรน ้ าเพชร 
 

-  การปลูกมะนาวในท่อซิเมนต ์
-  วนัที่  25  กรกฎาคม  2556 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 ม.1   
90  คน 
 

๑๒.  นางนุย้  บุตรน ้ าเพชร -  การปลูกมะนาวในท่อซิเมนต ์
-  วนัที่  25  กรกฎาคม  2556 
-  น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

 ม.1   
90  คน 
 

๑๓.   คณะวทิยากรจากส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 16  
สงขลา 

- มารยาทไทย ตามโครงการ แหลงใต ้ 
ไหวส้วย  แต่งกายดว้ยผา้ทอเกาะยอ 
-  วนัที่  26  กรกฎาคม  2556 
-  น าโดยรองผูอ้  านวยการศรีวไิล   
ยลสุริยนัวงศ ์
 

ม.5   
4  คน 
 

๑๔.   พ.ต.ท. ธนิต   แสนเจริญ 
ต าแหน่งรองผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจภูธรทุ่งต  าเสา 

-  ประสบการณ์และภาวะผูน้ า 
-  วนัที่  9  สิงหาคม 2556 
- น าโดยนางอมรรัตน์  เจะ๊พงศ,์ 
นายสุทธิพงษ ์ นนทต์ุลา และคณะ 
 
 

ม. 4 - ม.6 
60 คน 



 

 

ช่ือ-สกลุวิทยากร เร่ืองที่อบรม / ให้ความรู้   
วัน เดือน ปี / น าโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับช้ัน /  
จ านวนนักเรียน 

๑๕. พระมหาไพศาล  ปนสจิตโต 
(โสภา) เจา้อาวาสวดัคลองพระยา 
ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ 
 
 
 

-   พทุธประวตัิ  (The life story of the 
Budda) และหลกัค าสอนของพระพทุธองค ์
(Dhumma) 
-  การเป็นพทุธศาสนิกชนที่ดี             
(Good Buddish) 
-  น าโดยงานส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียนและ
งานคุณธรรม จริยธรรม 
 

ม.1-6   
350  คน 
 

๑๖.   นางสาวคอตีเยา๊ะ  เหมมา  
๑๗.   นางสาวมารีหยาม  หมีนโซ๊ะ 
๑๘.    นางสาวสุวรรณี  เหยง็หมิ 
คณะวทิยากรจาก ศูนยบ์ริการ 
ที่เป็นมิตร   อ.จะนะ  จ. สงขลา 
 

-  การตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น 
-  การคุมก าเนิด 
-  การคบเพือ่ต่างเพศและการวางตน 
ที่เหมาะสมของวยัรุ่น 
-  วนัที่  21  สิงหาคม  2556   
-  น าโดยคณะท างานโครงการสายใยรัก 
 

ม.2 – ม. 6   
(นกัเรียนหญิง) 
102   คน 
 

๑๙.  คณะวทิยากรสอนติว GAT/PAT
และ O-NET 
 

-  ติว GAT/ PAT และ O-NET  ม.6 
-  นกัเรียนชั้น ม. 6   จ านวน 29 คน  
-  วนัที่  30 สิงหาคม – 7  กนัยายน  2556   
-  น าโดยครูอมรรัตน์  เจะ๊พงศ ์
ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา 
 

 ม. 6 
29   คน 
 

๒๐.  นายพร้ิม  เรืองสุข -  ดนตรีไทย  (ป่ีและกลอง) 
-  วนัที่  9  พฤศจิกายน  2556 
-  น าโดยงานพฒันาแหล่งเรียนรู้,  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

ม.4   คน 
20   คน 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

๑๐.  ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
      ๑๐.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
สถานศึกษา  รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง 

โรงเรียนจดัการบริหารการใช ้
 ประโยชน์จากท่ีดิน โดยวิธี   ปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่นระดบัประเทศ  
 
 การพฒันาคุณธรรมน าวิชาการ 
ตามหลกัความดีพ้ืนฐานสากลใน
โครงการพฒันาคุณภาพโรงเรียนใน
ฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี
การศึกษา ๒๕๕๖ 
 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  
สถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการ
ด ารงชีวิตและด าเนินกิจกรรมตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัจงัหวดั 
 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 
การศึกษา รอบสาม (พ.ศ ๒๕๕๔ – 
๒๕๕๘) จากส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
 โล่รางวลัเพชรน ้าหน่ึงปี ๒๕๕๖  
ผลการสอบระดบัชาติ (O-Net)มีค่า
พฒันา ๕ กลุ่มสาระสูงสุดระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 เกียรติบตัรการรับรองเป็น 
เครือข่ายเอกลกัษณ์ของชาติ ประเภท 
หน่วยงาน ของส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี 
 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบั 
ทอง 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั 
ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์

สพฐ. 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ. ร่วมกบัธนาคารออมสิน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ.ร่วมกบัส านกังาน

พระพุทธศาสนา 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ   สกสค. 

 
 

 
 

สมศ 
 
 
 
 

สพม.๑๖ 
 
 
 
 

ส านกังานปลดันายกรัฐมนตรี 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข 
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 

 
 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
ผูบ้ริหาร (ระบุช่ือ) 
นายประกอบ  หาญณรงค ์
 

 ผูท้  าคุณประโยชน์ทางดา้น 
   การศึกษาระดบัประเทศ 
 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศสถานศึกษา 
ท่ีประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต
และด าเนินกิจกรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดบัจงัหวดั 
 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์แก่ราชการดว้ยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใสและอุทิศเวลาของ
ตนให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาโครงการคดัเลือกผลงาน
การจดัหาประโยชน์จากท่ีดิน โดยวิธี 
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
 โล่ผูบ้ริหารดีเด่น    ส.บ.ม.ท 
 

กระทรวงศึกษาธิการ   สกสค. 
 
กระทรวงศึกษาธิการ   สกสค. 
 
 
 
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั 
ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์

สพฐ. 
 
 
 
 
 

สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาแห่งประเทศ 

(ส.บ.ม.ท) 
ครู (ระบุช่ือ) 
นางอาภร  ทินนิมิตร 
นางสุภาพ  สังขส์งฆ ์
นางวรวรรณ  พุทธศุกร์ 
นายวินิจ  เส้งเสน 
นางจีรนลย ์ สังขแ์กว้ 
นายร่อเก็ม  ทวีโสะ 
นางรักษิณาภรณ์  เพชรรัตน์ 
นางจุรีรัตน์  มลูติไชย 
นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์
นางอมร  ฉายหอ้ง 

 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 
หน่ึงแสนครูดี 

 
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.      
กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.     

นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศสถานศึกษา 
ท่ีประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต
และด าเนินกิจกรรมตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดบัจงัหวดั 

กระทรวงศึกษาธิการ   สกสค. 

น.ส.ศรีวิไล  ยลสุริยนัวงศ ์
นางนทัยา  บุญปราบ 
นางอมร  ฉายหอ้ง 
นางอมรรัตน์  เจ๊ะพงศ ์
น.ส.พฤษกรณ์  เดชเอ่ียม 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์แก่ราชการดว้ยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใสและอุทิศเวลาของ
ตนให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั 
ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์

สพฐ. 
 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นางอาภร  ทินนิมิต 
นางรักษิณาภรณ์  เพชรรัตน์ 
น.ส.สุนี  เหล็บบินหล๊ะ 
นางชะออ้น  แกว้หมุน 
นางจีรนลย ์ สังขแ์กว้ 
นางสมพร  แกว้สด 
นางมนสัรี  ศิริเทพวฒันา 
นางสุภาพ  สังขส์งฆ ์
นางสลกัจิต  วงศจ์นัทร์ 
นายร่อเก็ม  ทวีโสะ 
นายอนนัต ์ หวนัอาหลี 
นายชูสิทธ์ิ  นนัทวรกุล 
นางอรุณสุข  ลีลารุจิเจริญ 
นางจุรีรัตน์  มลูติไชย 
นายประโสบ  เวชกะ 
นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์
นางสาวพิชญานิน  ลายเจียร 
นางกาญจนาวรรณ  แกว้โชติ 
นางอุไรวลัย ์ วรจินต ์
นายวินิจ  เส้งเสน 
นางวนัดี  ชยัปาน 
นายสุทธิพงษ ์ นนทตุ์ลา 
นางวรวรรณ  พุทธศุกร์ 

ราษฎร์พิทยาโครงการคดัเลือกผลงาน
การจดัหาประโยชน์จากท่ีดิน โดยวิธี 
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

 

นางอาภร  ทินนิมิตร  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั๒ 
ประเภทส่ือ-นวตักรรมทางการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา 
 เกรียติบตัรครูดีไม่มีอบายมุข 

กระทรวงศึกษาธิการ   สกสค. 
 

 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
นายทศพร  เก้ือคลงั  ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 

ครูผูส้อนนกัเรียน กิจกรรมการแช่ง
ขนัการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปะหัต
กรรมนกัเรียน ภาคใต ้คร้ังท่ี ๖๓ 
จงัหวดัพทัลุง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.   

นางอมรรัตน์  เจ๊ะพงศ ์  เกรียติบตัรเหรียญเงิน การ 
แข่งขนัการอ่านเอาเร่ือง ระดบั  
ม.๔ – ม.๖ ครูผูส้อนนกัเรียน 

สพม.๑๖ 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์  เกรียติบตัรเหรียญทองแดง การ 

แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพละ
ศึกษา ระดบั ม.๑ – ม.๓ ครูผูส้อน
นกัเรียน 

สพม.๑๖ 

นางอรุณสุข  ลีลารุจิเจริญ 
 

 เกรียติบตัรเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ระดบัม.๑ – ม.๓ 

สพม.๑๖ 

นางนทัยา  อร่ามโชติ  เกรียติบตัรเหรียญทองแดง  
กิจกรรมการแข่งขนัการแต่งบทร้อย
กรอง กาพยย์านี ๑๑ระดบั ม.๑ – ม.๓ 
ครูผูส้อนนกัเรียน 

สพม.๑๖ 

นางจุรีรัตน์  มลูติไชย 
 

 เกรียติบตัรเหรียญเงิน กิจกรรม 
การประกวดมารยาทไทย  ระดบั 
 ม.๔ – ม.๖ ครูผูส้อนนกัเรียน 

สพม.๑๖ 

นายประโสบ  เวชกะ 
 

เกรียติบตัรเหรียญทองแดง กิจกรรม 
การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ระดบั  
ม.๔ – ม.๖ ครูผูส้อนนกัเรียน 

สพม.๑๖ 

นายร่อเก็ม  ทวีโสะ 
 

 เกรียติบตัรเหรียญทองแดง  
กิจกรรม การแข่งขนัคิดเลขเร็ว 
ระดบัชั้นม.๑ – ม.๓ครูผูส้อนนกัเรียน 

สพม.๑๖ 

นายอนนัต ์ หวนัอาหลี  เกรียติบตัรเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขนัA-Math 
ระดบัชั้นม.๑ – ม.๓ครูผูส้อนนกัเรียน 

สพม.๑๖ 

นายสุทธิพงษ ์ นนทตุ์ลา  เกรียติบตัรเหรียญเงิน รอง 
ชนะเลิศอนัดบั ๒ ครูผูส้อนนกัเรียน 
กิจกรรมการแข่งขนัขบัร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดบั ม.๔ – ม.๖ 

สพม.๑๖ 

นางกาญจนาวรรณ  แกว้โชติ  เกรียติบตัรเหรียญทองแดง  
ครูผูส้อนนกัเรียน กิจกรรมการ
แข่งขนัการจดัสวนแกว้ระดบั 
 ม.๔ – ม.๖ 

สพม.๑๖ 

นางสาวพฤษกรณ์  เดชเอ่ียม  เกรียติบตัรเหรียญทองแดง  
ครูผูส้อน กิจกรรม การแข่งขนัการ
เขียนเรียงความและคดัลายมือ  
ระดบั ม.๔ – ม.๖ 
 

สพม.๑๖ 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
นกัเรียน (ระบุช่ือ) 
เด็กชายจิรพล  หม่ืนชน 
 
 

 
 รางวลัชนะเลิศ ประเภทกีฬา 

เป้ตองชายเด่ียว รุ่นอายไุม่เกิน ๑๔ ปี 
 

 

 
การกีฬาแห่งประเทศไทย  
จงัหวดัสงขลา 
 
 

นายภานุวฒัน์  ช่วยระเทพ 
นายณฐัวุฒิ  สกลูดี 

 

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๓  
ประเภทกีฬาเปตองชายเด่ียว รุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๘ ปี 

การกีฬาแห่งประเทศไทย  
จงัหวดัสงขลา 

 
เด็กชายวราพล  ด ารักษ ์
เด็กชายภูมินทร์  ช่างประดิษฐ์ 

 รางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรม 
การแข่งขนัการสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระดบัชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปะหัตกรรมนกัเรียน ภาคใต ้
คร้ังท่ี ๖๓ จงัหวดัพทัลุง ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ    สพฐ.   

เด็กชายกิตกวฒัน์  บุญศาสตร์ 
เด็กหญิงอชัริน    ชมพู 
เด็กหญิงธญัยช์นก   กูเ้ส้ง 
นางสาวชฎาพร  หลุหละ 
นางสาวกลัยา  ปาดุกา 
นายรัตนพล  กาญจนรักษ ์

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์แก่ราชการดว้ยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใสและอุทิศเวลาของ
ตนให้แก่โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาโครงการคดัเลือกผลงาน
การจดัหาประโยชน์จากท่ีดิน โดยวิธี 
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบั 
ส านกัการคลงัและสินทรัพย ์

สพฐ. 
 

เด็กชายณฐัวุฒิ  ชูหนู 
เด็กชายญาณวฒัน์  แซ่ก ่า 

เกรียติบตัรเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพละ
ศึกษา ระดบั ม.๑ – ม.๓ 

สพม. ๑๖ 

นายเรืองฤทธ์ิ  ทิมวฒัน์ 
นายสิทธิวุฒิ สุขฤกษ ์

เกรียติบตัรเหรียญเงิน การแข่งขนัการ
สร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
ระดบั ม.๔ – ม.๖ 

สพม.๑๖ 

นางสาวนิจธาวลัย ์ ไชยจนัทร์ 
 
เด็กหญิงวนิดา  เอียดสุย 
 

เกรียติเหรียญเงิน การแข่งขนัการอ่าน
เอาเร่ือง ระดบั ม.๔ – ม.๖ 
เหรียญเงิน เหรียญเงิน  การแข่งขนั
การอ่านเอาเร่ือง ระดบั ม.๑ – ม.๓ 

สพม.๑๖ 

เด็กชายพุธชาติ  บุตรพรม เกรียติเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดบัชั้น 
ม.๑ – ม.๓ 
 

สพม.๑๖ 



 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวลั 
เด็กหญิงชุติมา  หมดัอะหิน 
เด็กชายอรุณ  วนัทุม 

เกรียติเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น  
 

สพม.๑๖ 

นางสาวกลัยารัตน์  ทองฉิม 
นายสหราช  สุวรรณกาญจน ์

เกรียติเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดบัชั้น 
 ม.๔ – ม.๖ 
 

สพม.๑๖ 

เด็กชายวีรยทุธ  บุตรแกว้ เกรียติเหรียญทองแดง กิจกรรม การ
แข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดบัชั้น  
ม.๑ – ม.๓ 
 

สพม.๑๖ 

เด็กชายวีรยทุธ  บุตรแกว้ 
เด็กหญิงกนกอร  หมิและหมนั 

เกรียติเหรียญทองแดงกิจกรรม การ
แข่งขนัA-Math ระดบัชั้น ม.๑ – ม.๓ 

สพม.๑๖ 

นางสาวณฎัฐกนัย ์ กาเจ เกรียติเหรียญเงิน กิจกรรม การ
แข่งขนัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดบัชั้น ม.๔ – ม.๖ 

 

นางสาวกลัยารัตน์  ทองฉิม 
นางสาวณฎัฐกนัย ์ กาเจ 
นายณฐัวุฒิ  สกุลดี 
นางสาวณิชกานต ์ ทิพยม์ณี 
นางสาวธณ้ฑิตา  บุตรคง 
นางสาวนิจธาวลัย ์ ไชยจนัทร์ 
นายรัตนพล  กาญจนารักษ ์
นายสหราช  สุวรรณกาญจน ์
นายสิทธิวุฒิ  นุ่มพุ่ม 
นายอรรพล  พุทธวิโร 

เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขนั
ร าวงมาตรฐาน ระดบัชั้น ม.๔ – ม.๖ 
 

สพม.๑๖ 

เด็กชายทวีศกัด์ิ  รามเรือง 
เด็กหญิงพนัธิตรา  ยอดสุดเอ้ือม 

เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขนั
การแต่งบทร้อยกรอง กาพยย์านี ๑๑
ระดบั ม.๑ – ม.๓ 

สพม.๑๖ 

นางสาวนริศรา  เตชะศรี 
นางสาวรุ่งทิพย ์ ด าทอง 

เกรียติบตัรเหรียญทองแดง  กิจกรรม
การแข่งขนัการจดัสวนแกว้ระดบั ม.
๔ – ม.๖ 

สพม.๑๖ 

นางสาวรุ่งทิวา  ทองประทีป เกรียติบตัรเหรียญทองแดง  กิจกรรม 
การแข่งขนัการเขียนเรียงความและ
คดัลายมือ  
ระดบั ม.๔ – ม.๖ 

สพม.๑๖ 

      



 

 

 ๑๐.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

ที่ 
ช่ืองาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ (โดยย่อ) 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ โครงการ
ตน้แบบการเพ่ิม
ผลผลิตตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ปรับปรุงการเพิม่ผลผลิต
และเป็นเครือข่ายที่คอย
ชกัชวน ช้ีน าใหบุ้คคลรอบ
ขา้ง  
๒.สมาชิกชุมชน มีการ
ท างานและใชชี้วติประจ าวนั
ดว้ยแนวคิดการเพิม่ผลผลิต 
๓. เพือ่ใหค้รู-นกัเรียนเกิด
ทกัษะและน าหลกัแนวคิด
การเพิม่ผลผลิตไปใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

๑เรียนรู้การเพิม่ผลผลิต 
แต่ละช่วงชั้น 
๒.  ใชแ้ผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  
๓.    รายงานการจดัการ
เรียนรู้และรายงานการใชส่ื้อ 
และ/หรือรายงานการ
แกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน 
๔.  ด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก  าหนดไว ้
 

โรงเรียนไดรั้บ
รางวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัหน่ึง
ระดบัประเทศการใช้
ประโยชน์จาก
โครงการคดัเลือก
ผลงานการจดัหา
ประโยชน์จากที่ดิน 
โดยวิธี ปฏิบตัิที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 

 
๑๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
       ๑๑.๑  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       ๑๑.๒  ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานตน้สงักดั 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

การติดตาม ตรวจสอบฯ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานท่ี  ๑  ผู้เรียนมสุีขภาวะทีด่ีและมสุีนทรียภาพ ๔.๓๖ ๔.๓๖ 
มาตรฐานท่ี  ๒  ผู้เรียนมคุีณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึ่ง
ประสงค์ 

๔.๒๓ ๔.๒๓ 

มาตรฐานท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ๔.๒๗ ๔.๒๗ 

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่าง
เป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี 

๔.๐๐ ๔.๐๐ 

เหตุผล   

มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

๔.๐๐ ๔.๐๐ 

มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

๔.๒๘ ๔.๒๘ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

การติดตาม ตรวจสอบฯ 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐ ๑๐.๐ 

มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐.๐ ๑๐.๐ 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๔.๗๕ ๔.๗๕ 

มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

๙.๕๗ ๙.๕๗ 

มาตรฐานที่  ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

๑๐.๐ ๑๐.๐ 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษาเสริมสร้าง สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๙.๕๗ ๙.๕๗ 

มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลตุาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึน้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา    
๑๒.๑  รอบสาม   

มาตรฐานการศึกษาระดับกรศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบสาม 

ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ควร
ปรับ 
ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

ตวับ่งช้ีที่ ๑ ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
ตวับ่งช้ีที่ ๒ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค ์

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๓ ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ 
อยา่งต่อเน่ือง 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น ท าเป็น      
ตวับ่งช้ีที่ ๕ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน      
ตวับ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการ
สอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ 
และการพฒันาสถานศึกษา 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๙ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน  พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สถานศึกษา 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่น 
ที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษ 
เพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
 

   

ตวับ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษา 
เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพฒันา 
สู่ความเป็นเลิศ  ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

 

   

โดยสรุป  โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ.........ดี...........โดยมีค่าเฉล่ีย...๘๒.๙๐ 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   รับรอง     ไม่รับรอง 
 กรณีที่ไม่ไดรั้บการรับรอง  เน่ืองจาก.................................................................................. 



 

 

๑๓.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายในและภายนอก 
 
       ๑๓.๑  จุดเด่น  จุดที่ควรพฒันาและขอ้เสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดั 

จุดเด่น ผูเ้รียนมีวนิยั มีความรับผดิชอบในการท างาน และมีความสุขคณะท างาน ครูไดรั้บ
การอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาความรู้จ  านวนมากคร้ัง ผูบ้ริหารและครูไดส้ร้างความสมัพนัธแ์ละร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น สถานศึกษามีการบริหารจดัการที่ดี มี
นวตักรรมการเพิม่ผลผลิตระดบัชาติ และเป็นศูนยศิ์ลปะของเขตพื้นที่การศึกษา 
     จุดที่ควรพฒันา ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ เน่ืองจากมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปรับปรุง ครูควรไดรั้บการพฒันาใหมี้การใชส่ื้อแหล่ง
เรียนรู้ และสรรหาเทคนิคการสอนใหมี้ความหลากหลายและใหเ้นน้กระบวนการปฏิบตัิจริงในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาควรพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและพฒันาภูมิทศัใหดี้ขึ้น 
       ๑๓.๒  จุดเด่น  จุดที่ควรพฒันาและขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑.ผูเ้รียนส่วนใหญ่ มีความรู้ทกัษะการท างานอยา่งมีระบบ ตามแนวคิดเพิม่ผลผลิต มี
คุณลกัษณะทีพงึประสงค ์เป็นคนดี มีมารยาทดี ทั้งมารยาทในการไหว ้การท าความเคารพผูใ้หญ่ การ
ปฏิบตัิตนในชีวติประจ าวนัเม่ือพบกนัมีการยิม้ไหวท้กัทาย  ผูเ้รียนรุ่นนอ้งไหวเ้คารพรุ่นพี ่เป็นมารยาท
ที่ปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์รมีสมัมาคารวะ สุภาพอ่อนนอ้มมีวนิยั มีน ้ าใจ โอบออ้มอารี ซ่ือสตัย ์
สุจริต มุ่งมานะในการเรียน ดูแลแลรักษาสถานที่อยูอ่ยา่งพอเพยีง รักชาติ ศาสน์ กษตัริยแ์ละรักความ
เป็นไทยมีจิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชนในดา้นต่างๆ รู้จกัการประหยดัอดออม 
มีเงินฝากเป็นของตนเอง เป็นผูเ้รียนที่ดีของสถานศึกษา เป็นลูกที่ดีของพอ่แม่ ผูป้กครอง ด ารงตนตาม
หลกัศาสนา โดยสถานศึกษามีโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระต่างๆทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพือ่พฒันาการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกิจ
ของสถานศึกษา  สะทอ้นถึงอตัลกัษณ์ของผูเ้รียนในดา้นความรู้คู่คุณธรรม และไดรั้บรางวลัที่สร้าง
ความภูมิใจแก่สถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับแก่ผูป้กครองและชุมชน ไดแ้ก่ ไดรั้บการคดัเลือกเป็น
โรงเรียนตน้แบบ โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีระดบัอ าเภอ) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปตามวสิยัทศัน์ของสถานศึกษา 

 
 ๒.สถานศึกษาก าหนดจุดเนน้ จุดเด่นในดา้น สถานศึกษาตน้แบบแนวคิดเพิม่ผลผลิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพยีง ซ่ึงมีโครงการ/กิจกรรมรองรับ ไดแ้ก่ โรงเรียนเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติจดักิจกรรมการ
ท ารายงานเกษตรอินทรียก์ารผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ปลูกผกัปลอดสารพษิ ท าน ้ าหมกัชีวภาพ เพาะเห็ดฟาง
ร่วมกบัชุมชนโดยใชส้ถานที่ภายนอกในชุมชน เรือนเพาะช าไมด้อก ไมป้ระดบั กิจกรรมออมวนัละ ๑ 
บาท และโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จดักิจกรรมคดัแยกขยะ ส่งผลให้เด็กรู้จกัประหยดั ใชท้รัพยากร
อยา่งรู้คุณค่า ด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา



 

 

อยา่งเด่นชดัและไดรับการยอมรับจากองคก์รภายนอก โดยสถานศึกษาไดรั้บรางวลัสถานศึกษาตน้แบบ
การเพิม่ผลผลิต ดีเด่น ระดบัมธัยมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยสถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ
และด ารงมาตรฐานการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ไดรั้บการคดัเลือกเป็น ๑ ใน ๓๐ 
สถานศึกษาทัว่ประเทศเขา้ร่วมกิจกรรมบริหารวิชาการดน้พลงังานทดแทน 
 
 ๓. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูทุกคนไดรั้บการพฒันาในวชิาที่สอนหรือวชิาครูตามที่คุรุสภา
ก าหนด ไม่ต ่ากวา่ ๒๐ ชัว่โมงต่อปีทุกคน มีการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ และการจดัการเรียนรู้
ของครูทุกคนอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง มีการประเมินแบบวดั แบบทดสอบของครู
ทุกคนทุกภาคการศึกษามีการน าผลการประเมินทุกดา้นพฒันาครูอยา่งเป็นระบบ การจดักระบวนการ
เรียนรู้ของครูมีการก าหนดเป้าหมายที่ตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียน การจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ การใช่ส่ือและเทคโนโลย ีน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ที่
เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้มีการประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนโดยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติวชิาและระดบัพฒันาการของผูเ้รียน 
 
 ๔. ผูบ้ริหารสถานศึกษาบริหารตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา 
เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหารจดัการใหส้ามารถ
บรรลุเป้าหมาย ยดึหลกัแนวคิดการเพิม่ผลผลิต ใชร้ะบบบริหารวงจรคุณภาพ PDCA การบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน แบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิทั้ง ๔ ฝ่าย ไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และงานบริหารทัว่ไป อยา่งมีคุณภาพ ดา้นประสิทธภ์าพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบติัตามระเบียบกฎกระทรวง และดน้บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษา มีการด าเนินการโดยยดึหลกั สะอาด ถูกสุขลกัษณะและสวยงาม มีพฒันาการของการ
ประกนัคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและตน้สงักดั 
 
๑๔.  สรุปสภาพปัญหา  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         ๑๔.๑  สภาพปัญหา 
 
 สถานศึกษาตั้งอยูห่่างไกลจากชุมชนเมืองและห่างจากถนนสายหลกั  ๒ กิโลเมตร ไม่มีรถ
ประจ าทาง 
      ๑๔.๒  จุดเด่น 

จุดเด่น ผูเ้รียนมีวนิยั มีความรับผดิชอบในการท างาน และมีความสุขคณะท างาน ครูไดรั้บ
การอบรมสมัมนาเพือ่พฒันาความรู้จ  านวนมากคร้ัง ผูบ้ริหารและครูไดส้ร้างความสมัพนัธแ์ละร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพเพิม่มากขึ้น สถานศึกษามีการบริหารจดัการที่ดี มี
นวตักรรมการเพิม่ผลผลิตระดบัชาติ และเป็นศูนยศิ์ลปะของเขตพื้นที่การศึกษา 
       



 

 

๑๔.๓  จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากวา่ระดบัดีทุกกล่มสาระการเรียนรู้ 
๒. ครูบางส่วนไม่ไดว้เิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนรายบุคคล แลว้น าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการ 

จดัการเรียนรู้ที่ทา้ทายความสามารถของผูเ้รียน ไม่ไดว้เิคราะห์ผลการประเมินและน ามาใชใ้นการซ่อม
เสริมและพฒันาผูเ้รียนรวมทั้งปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  ๒   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏบัิติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
๑.   การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๔  ดา้น  ไดแ้ก่ 
ดา้นบริหารงานวชิาการ  ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานทัว่ไป  ดา้นแผนงานและงบประมาณ 
ผูบ้ริหารยดึหลกัการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ มุ่งผลสมัฤทธ์ิ PBB  

 
แผนภาพ  ๒  แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

 
๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา มุ่งพฒันาความรู้คู่คุณธรรม น าเศรษฐกิจพอเพยีง  
สู่มาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๕๘ 

 พันธกิจ 
 ๑. ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พฒันานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   

 มีคุณลักษณะตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และมีศกัยภาพตาม
มาตรฐานสากล  

 ๒.พฒันากระบวนการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน ใหเ้ป็นโรงเรียนธรรมาภิบาล สร้างโอกาส 
 และดูแลช่วยเหลือนกัเรียน บูรณาการกระบวนการเรียนรู้และประกนัคุณภาพการศึกษา 

  



 

 

 ๓.  พฒันาการเรียนรู้และพฒันาใหค้รูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและเพิม่  
 ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

 ๔. พฒันาการบริหารงบประมาณและทรัพยากรใหมี้ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม 
 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 
 เป้าหมาย 

1. นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และการคน้ควา้ สามารถแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม  รู้จกัวเิคราะห์ มีทกัษะในการด ารงชีวิตในสังคมยคุใหม่ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค ์สืบสานวฒันธรรมไทยอยา่งมัน่ใจในตนเอง 

2. ครู  มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลัก สูตร และกระบวนการเ รียน รู้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความ
กระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตามหลักและวินัยนักเรียนเชิงบวก(Positive 
Discipline) และการพฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

3. ผูบ้ริหาร เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจดัการที่ดี โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ภายใต้ขอ้จ  ากัด  มีความรู้ความสามารถในการพฒันาวิชาการ หลักสูตร 
นวตักรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นกัเรียนโดยอาศยัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภยั และมีมาตรการ
อนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
โอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้สู่สากล มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นตน้แบบของการปฏิรูปการศึกษาที่
แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบติั ร่วมพฒันา ร่วมสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประชาคม 

5. ผูป้กครองและชุมชน  ให้การยอมรับ เช่ือถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของและ
สนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

นกัเรียนมีมารยาทดี ยิม้ไหวท้กัทาย ท างานอยา่งมีระบบและมีคุณธรรม ตามแนวคิดเพิม่
ผลผลิต 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
โรงเรียนตน้แบบแนวคิดเพิม่ผลผลิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง QCDSMEE   นัน่คือ 

คุณภาพ (Quality)  ตน้ทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery)  ความปลอดภยั(Safety)  ขวญัและก าลงัใจ 
(Morale) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)   จรรยาบรรณ (Ethics) 

 
 



 

 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. สร้างพลงัขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียนเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม 
๒. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
๓. สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นมืออาชีพ 
๔. เพิม่สมรรถนะของโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
๕. ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมัภท์ี่เขม้แขง็ 

๔.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถ

ดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวถีิตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
๔. พฒันาครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๕. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ และเนน้การมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกงัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการจดั
การศึกษา 

๕.  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
กลยทุธท์ี่ ๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริม

ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑.โครงการ
ส่งเสริม
ทกัษะทาง
วชิาการกบั
สถานศึกษา
อ่ืน 

๑.  ครู  ผูบ้ริหาร  มีความรู้ 
ความสามารถในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
๒.  นกัเรียนมีทกัษะในการ
ด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  มัน่ใจใน
ตนเอง และกลา้แสดงออก 
๓.  นกัเรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ส่ือสาร  มีนิสัยใฝ่เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ผลผลิต(Outputs) 
ส่งเสริมให้นกัเรียนน าเสนอ
ผลงานและแข่งขนัทกัษะทาง
วิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนอยา่ง
นอ้ยปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
ครูและนกัเรียนน าเสนอผลงาน
หรือกิจกรรมอยา่งภาคภูมิใจ  
เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

มฐ ๑๓  
ตวับ่งช้ีที่ ๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,๗ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที/่ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนองนโยบาย/
จุดเน้น สพม.๑๖ 

ข้อที่ 

๒.โครงการ
พฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียน
หาดใหญ่
เจริญราษฎร์
พทิยา 

๑.  โรงเรียนพฒันาหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนรู้
ยดืหยุน่  น าไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
๒.  ประเมินการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษาปีการศึกษา
๒๕๕๓ และน าผลการ
ประเมินท่ีไดม้าปรับปรุงในปี
การศึกษา๒๕๕๔ 
 

ผลผลิต(Outputs) 
๑)  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
พิทยามีทกัษะในการพฒันาหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนรู้อยา่งมี
ประสิทธิภาพครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
และกิจกรรรมพฒันาผูเ้รียน 
๒)  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
พิทยาทุกคนเขา้ร่วมการประชุม
ประเมินผลการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยา 
 ผลลพัธ์(Outcomes) 
      ครูมีทกัษะวิชาชีพในการพฒันา
หลกัสูตร  และกระบวนการเรียนรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชส่ื้อ  
นวตักรรม  และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั  
เหมาะสมกบันกัเรียน  มีความ
กระตือรือร้นสนใจ  ใส่ใจ  ดูแล  
ช่วยเหลือนกัเรียนตามหลกัและ
แนวทางวินยัเชิงบวก (Positive  
Discipline)  และพฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 

มฐ ๗ 
ตวับ่งช้ี ๗.๑ 
ตวับ่งช้ี ๗.๒ 
ตวับ่งช้ี ๗.๓ 
ตวับ่งช้ี ๗.๕ 
ตวับ่งช้ี ๗.๙ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖,
๗,๘,๙ 

๓ โครงการ
พฒันาส่ือ
การเรียน
การสอน 

๑ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
ของผูเ้รียนใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

ผลผลิต(Outputs) 
๑ นกัเรียนไดมี้แหล่งเรียนรู้
ใหม่ๆและมีความหลากหลาย
มากยิง่ขึ้น 
ผลลพัธ(์Outcomes) 
นกัเรียนไดแ้หล่งเรียนรู้เพิม่ขึ้น
และหลากหลาย 

มฐ ๕ 
ตวับ่งช้ี ๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๕.๒ 
ตวับ่งช้ี ๕.๓ 
ตวับ่งช้ี ๕.๔ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๖,๗,๘ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที/่ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๔ โครงการ
วนัวชิาการ 

๑.ครู ผูบ้ริหารมีความสามารถ
ในการพฒันาคุณภาพ 
๒.นกัเรียนมีทกัษะในการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม มัน่ใจ
ตนเอง กลา้แสดงออก 
๓.โรงเรียนเป็นศนูยก์ลางการ
เรียนรู้ 

ดา้นผลผลิต(Outputs) 
๑.นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
๒.ครูทุกคนไดจ้ดัแสดงผลงานทาง
วิชาการ 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes) 
๑.ครุมีการน าเสนอผลงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒.นกัเรียนมีการน าผลงานท่ีได้
ด าเนินการมาน าเสนอต่อสาธารณชน 
๓.ชุมชนไดรั้บรู้ถึงประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของโรงเรียน 

มฐ. ๑๔ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๖
,๗,๘,๙,๑๐ 

๕.โครงการ
งานวจิยัสู่
หอ้งเรียน 

๑.ครูและผูบ้ริหารมีความรู้
ความสามารถในการพฒันา
คุณภาพในการประกอบ
วิชาชีพ 
๒.โรงเรียนมีงานวิจยัท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
๓. สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ต่อนกัเรียนและชุมชน 

ผลผลิต(Outputs) 
   ครู ร้อยละ ๙๐  มีงานวิจยั 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
   งานวจิยัสามารถน าไปแกปั้ญหาได้
อยา่งแทจ้ริง 
 

มฐ. ๗ 
ตวับ่งช้ี ๗ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔ 

๖.โครงการ
พฒันาหอ้ง
ศูนยก์าร
เรียนรู้สู่
คุณภาพ
ระดบัสากล 

๑. ศนูยก์ารเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระมีความสมบรูณ์ในดา้น
วสัดุครุภณัฑ ์ส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. ครูไดใ้ชส่ื้อการสอนท่ีมี
คุณภาพทั้งในดา้นภาพ  เสียง 
และการตอบสนองของผูเ้รียน 
๓. ผูเ้รียนมีความสุขในการ
เรียนรู้ 
๔. การเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

ผลผลิต(Outputs) 
   นกัเรียน ร้อยละ ๑๐๐  ไดใ้ชศ้นูย์
การเรียนรู้ 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
   นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียน
และบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

มฐ. ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 
มฐ. ๑๕ 
ตวับ่งช้ี  ๑๕.๑ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗,๘ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๗.โครงการ
พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
จดัและพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
๓. ครูน าแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
และนอกสถานศึกษารวมทั้ง
วิทยากรทอ้งถ่ิน มาพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มลูกบัแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพ่ือสนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ 
ภูมิปัญญา และชุมชน เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร
ระดบัสถานศึกษา 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.  ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที
หลากหลาย 
๒.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องศนูยก์าร
เรียนรู้  มุมแหล่งเรียนรู้ ส าหรับพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนผลลพัธ์  (Outcomes) 
๑.  นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๒.  สถานศึกษาไดพ้ฒันาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียน 
๓.  ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้หลากหลาย เนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และวิทยากร
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔.  สถานศึกษามีการเช่ือมโยง แลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มลูกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

มฐ. ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 
 

ขอ้ที่๑,๒ 
๔,๘ 

๘.โครงการ
จิตอาสา 

๑.เพ่ือให้นกัเรียนมีจิต
สาธารณะ และใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน ์
๒.เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะใน
การจดัการ ท างานให้ส าเร็จ 
และท างานกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
๓.เพ่ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอนุรักษแ์ละพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนและ
ชุมชน 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.   นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มีทกัษะในการ
จดัการ  ท างานส าเร็จ และท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุขผลลพัธ์  
๒.  นกัเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค์ 
๓.  นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน การ
จดัการ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง
มีความสุข 
๔.   นกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
แพฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียน/ชุมชน 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๔ 
มฐ. ๔ 
ตวับ่งช้ี ๔.๔ 
มฐ. ๖ 
ตวับ่งช้ี ๖.๑ 
ตวับ่งช้ี ๖.๓ 
 
 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๖ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที/่ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๙.โครงการ
กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน 
(ชุมนุม) 

๑.  เพ่ือจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริม  และ
ตอบสนอง
ความสามารถทาง
วิชาการ  และความคิด
สร้างสรรคข์องผูเ้รียน 
๒.  เพ่ือจดักิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงาม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
- นกัเรียนและครูเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนทุกคน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
-  นกัเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
รู้จกัคิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างผลงาน
จากการเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

มฐ. ๓ 
ตวับ่งช้ี ๓.๓ 
มฐ. ๖ 
ตวับ่งช้ี ๖.๔ 
 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔
,๖ 

๑๐. โครงการ
ส่งเสริมการ
จดักิจกรรม 
การเรียนการ
สอน 

๑.  ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์
๒.  ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคญัตาม
หลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ ์
๓.  ผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๔. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ ์
 

ผลผลิต ( Outputs) 
๑.   ครูมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒.  ครูมีการน าส่ือ นวตักรรมแลเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน
และวิธีการสอนทีหลากหลายเพ่ือพฒันา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ ์
๓.  ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนให้ครูผูส้อน
ไดป้รับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 
๔.   ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีการหาค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือและน าเคร่ืองมือไปใช้
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนผลลพัธ์  
๑. ครูผูส้อนมีการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ นวตักรรม
และเทคโนโลยีท่ีมีความเช่ือมัน่มาใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนสอนท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 
๒. บริการและอ านวยความสะดวกวสัดอุุปกรณ์ท่ี
ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนสอนให้บรรลุ
วตัถุประสงค ์

มฐ ๕ 
ตวับ่งช้ี ๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๕.๒ 
ตวับ่งช้ี ๕.๓ 
ตวับ่งช้ี ๕.๔ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔
,๕,๖,๗,
๘,๙,๑๐ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที/่ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๑.โครงการ
กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน
ในเคร่ืองแบบ 

๑. นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถ ในทกัษะ
ของกิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 
๒. นกัเรียนมีจิตส านึก
ในการด ารงตนเพ่ือ
ช่วยเหลือผูอ่ื้นไดทุ้กเม่ือ 

ผลผลิต(Outputs) 
นกัเรียน ร้อยละ ๑๐๐  ไดผ้า่กิจกรรม 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
   นกัเรียนมีทกัษะของกิจกรรมในเคร่ืองแบบ
เป็นอยา่งดี 

มฐ. ๑ 
ตวับ่งช้ี ๑.๔ 
มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี  ๒.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔
,๙ 

๑๒.โครงการ
ส่งเสริมและ
สนบัสนุน
งานวชิาการ
แก่บุคคล 
ครอบครัว 
องคก์ร 
หน่วยงาน
และสถาบนั
สงัคมอ่ืนที่จดั
การศึกษา 

๑.นกัเรียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ได้
ดว้ยตนเองใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการส่ือสาร 
๒.มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และมีทกัษะใน
การด ารงชีวิต 

ผลผลิต(Outputs) 
๑.นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน และการคน้ควา้
เพ่ิมข้ึน๘๐% 
๒.นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองโดย
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ 
การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ๘๐% 
๓.นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ๘๐  %
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
๑.ห้องสมุดมีวสัดุครุภณัฑเ์พ่ิมเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการและการด าเนินงานห้องสมุด 
๒.นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน และการคน้ควา้  
สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ในสังคมยุค
ใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร
เพ่ือการเรียนรู้ แลว้น ามาประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มฐ. ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๒ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๑๓.โครงการ
พฒันาและ
สร้างส่ือการ
เรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ 

๑.เพ่ือให้นกัเรียนมี
ระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉล่ียตาม
เกณฑ ์
๒. เพ่ือให้นกัเรียน
สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
พฒันาการเรียนรู้ 
 
 

๑.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

เกณฑ ์  

๒. ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/
กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๔.โครงการ
ส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน
ดา้น
วทิยาศาสตร์ 
 

๑. นกัเรียนสามารถ
สามารถวเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ สรุป
ความคิดรวบยอด คิด
อยา่งมีระบบและมี
ความคิดแบบองค์
รวม 
๒. นกัเรียนสามารถ
สามารถคาดคะเน 
ก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการ
ตดัสินใจได ้
๓. นกัเรียนสามารถ
ประเมินและเลือก
แนวทางการ
ตดัสินใจและ
แกปั้ญหาอยา่งมีสติ 

ผลผลิต (Outputs)     
๑. นกัเรียนระดบั ม.ปลาย ไดจ้ดัท า
โครงงานวทิยาศาสตร์ทุกคน 
 ๒. นกัเรียน ไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้สปัดาห์
วทิยาศาสตร์ทุกคน 
๓. นกัเรียนจ านวน  ๕๐  คนไดเ้ขา้ค่าย
วทิยาศาสตร์ 
ผลลพัธ ์(Outcomes)  
๑. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ และสามารถจดัท า
โครงงานวทิยาศาสตร์ได ้
๒. นกัเรียนสนใจแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
๓. นกัเรียนมีทกัษะและไดรั้ประสบ
การณ์ตรงจากการเขา้ค่าวทิยาศาสตร์ 

มฐ. ๑ 
ตวับ่งช้ี ๑.๓ 
ตวับ่งช้ี  ๑.๔ 
ตวับ่งช้ี ๑.๕ 
มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๔ 
มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๑๕.โครงการ
พฒันาผูเ้รียน
ดา้น
คณิตศาสตร์ 

นกัเรียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ส่ือสาร มีนิสยัใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ 
 
 
 

ดา้นผลผลิต(Outputs) 
นกัเรียนทุกคนมีทกัษะการเรียน
คณิตศาสตร์ 
ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes)  
นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การ
คน้ควา้ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทกัษะใน
การด าเนินชีวติ 

มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที/่ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๖.โครงการ
ส่งเสริม
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเ
ทศ 
 

๑. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเฉล่ีย
ตามเกณฑ ์
๒.  เพ่ือให้มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๓. ส่งเสริมให้ครูวดัผล
ประเมินผลผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย 
๔. ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
๕. ผูเ้รียนมีความคิดริเร่ิม
และสร้างสรรคผ์ลงาน
ดว้ยความภาคภูมิใจ 
๖. ผูเ้รียนมีระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียตามเกณฑ ์

ผลผลิต (Outputs) 
๑.ผูเ้รียนไดรั้บผลการเรียน ๑-๔ มากกว่าร้อยละ 
๙๐ 
๒.  ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีส่ือการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
๑.   ผูเ้รียนมีความตระหนกั และเห็นคุณค่าของ
การใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
๒.   ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟัง พดู อ่าน และ
เขียนภาษาองักฤษ 
๓. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ
ท างาน การจดัการ รักการท างานและท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษ 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๑๗.โครงการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย 
 

๑. เพ่ือพฒันาครูกลุ่ม
สาระภาษาไทย 
๒.เพ่ือพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือการสอน 
อุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองวดัและ
ประเมินผลให้มี
ประสิทธิภาพ 
๓.เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

ผลผลิต(Outputs) 
๑.ครูไดรั้บการอบรมอยา่งนอ้ย ๒๐ ชัว่โมง
ต่อปี 
๒. มีส่ือ อุปกรณ์ในการเรียนกาสอน 
๓. มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสวยงามและ
เป็นประโยชน์ 
๔.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนผลลพัธ ์
๕.คะแนนสอบระดบัชาติเพ่ิมข้ึน 
๖.บุคลากรไดรั้บการพฒันา 
๗.มีส่ือ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยเีพียงพอ 
๘.นกัเรียนไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่องใน
การใชท้กัษะภาษา 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๘.โครงการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
ศิลปะ 
 

   -   เพ่ือให้ผูเ้รียนมีทกัษะใน
การแสวงหาความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
   -   เพ่ือให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติั
จริงในแหล่งเรียนรู้ และ
ห้องปฏิบติัการ 

ผลผลิต (Outputs) 
  -  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
-  เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกักระบวนการ
การน าความรู้ใหม่มาเพ่ิมเติม จาก
ความรู้เดิมไปพฒันางานศิลปะท่ีตน
ถนดัและสนใจอยา่งสร้างสรรค ์

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๑๙.โครงการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา
แลวฒันธรรม 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพเต็มตาม
ศกัยภาพ 

ผลผลิต (Outputs) 
นกัเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์
ตดัสินผลการเรียนไม่ต ่ากว่า ๘๕%      
 ผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษาสูงข้ึน 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๒๐.โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมงาน
ประชาสมัพนั
ธ ์
 

๑. บุคลากรทั้งในและนอก
โรงเรียนไดรั้บทราข่าวสาร
ความเคล่ือนไหวเป็นประจ า
จากกิจกรรมเสียงตามสาย  
แผน่พบั ข่าวออนไลน์ และ
วารสารประชาสัมพนัธ์ 
๒. ชุมชนไดมี้สวนร่วมใน
การส่งเสริมงาประชาสัมพนัธ์ 
๓. นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้
กระบวนการท างานอยา่งเป็น
ระบบ สามารถน าไปจดัการ
กบัชีวิตประจ าวนัได ้
๔. โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาเป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ไปมากยิง่ข้ึน 
 

ผลผลิต (Output)  
๑. จดัท าวารสารรูปเล่ม ๔ สีฉบบั
โรงเรียน จ านวน ๒๐๐ เล่ม 
๒. จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ๑ สี 
เดือนละ ๑ ฉบบั รวม ๘ เดือน (พ.ย. 
๒๕๕๔ – ส.ค. ๕๕) 
๓. ประชาสัมพนัธ์ข่าวออนไลน์ผา่น
เวบ็ไซตโ์รงเรียนทุกกิจกรรม 
ผลลพัธ์ (Outcomes)  
บุคลากรไดรั้บรู้ข่าวสารความ
เคล่ือนไหว นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้
กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
สามารถน าไปจดัการกบัชีวิตประจ าวนั
ได ้และโรงเรียนเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๑๐ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๒๑โครงการ
งานส่งเสริม
การเรียนการ
สอนกลุ่ม
สาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 
 

๑. นกัเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กายสม ่าเสมอ 
๒.  นกัเรียน มีน ้ าหนกั 
ส่วนสูง และมีสรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๓. นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้น กีฬา นนัทนาการ 

ผลผลิต ( Outputs )  
นกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาทุกคนและ บุคลากร
โรงเรียน 
ผลลพัธ์ (Outcomes )  
นกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และออกก าลงักายสม ่าเสมอ มี
น ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน นกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้น กีฬา นนัทนาการ 

มฐ. ๑ 
ทุกตวับ่งช้ี 
มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๒๒โครงการ
พฒันาการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑.  เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถคิด
วิเคราะห์ และวางแผนการ
ท างานได ้
๒. ผูเ้รียนท างานอยา่งมี
ความสุข มีทกัษะในการ
ท างาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง      
๓. ผูเ้รียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อ
อาชีพ และประกอบอาชีพท่ี
ตนเองสนใจ 

๑๐.๑  ผลผลิต(Outputs) 
๑) นกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาทุกคน 
๒)ครูผูส้อนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยโีรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยา 
๓) ห้องศนูยก์ารเรียนรู้ ส่ือการเรียน
การสอน 
๑๐.๒  ผลลพัธ์(Outcomes) 
๑ ) นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน มี
ระเบียบวินยั มีความรับผดิชอบ มีการ
วางแผนในการท างาน เพ่ือประกอบ
อาชีพ   
๒) นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 

๒๓โครงการ
เรียนเสริม
คอมพวิเตอร์ 

๑นกัเรียนไดรั้บความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์และน าไปใชไ้ด  ้
๒.มีครูสอนคอมพิวเตอร์
เพียงพอ 

ดา้นผลผลิต ( Outputs ) 
๑นกัเรียนร้อยละ๑๐๐ไดรั้บความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ทุกตวับ่งช้ี  

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 



 

 

กลยทุธท์ี่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวถีิตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑.โครงการ
พฒันางาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๑.นกัเรียน บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 
เพ่ือฝึกปลูกจิตส านึกท่ีดีและมี
ความเป็นไทย 

ผลผลิต ( Outputs ) 
    นกัเรียนทุกคนโรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
ผลลพัธ์ (Outcomes ) 
 นกัเรียน บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
เพ่ือฝึกปลูกจิตส านึกท่ีดีและ
มีความเป็นไทย 

มฐ. ๒ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,
๖,๗,๙ 

๒.
โครงการ 
ญ.จ.พ 
ประสานใจ 

๑.นกัเรียนมีทกัษะในการ
ด ารงชีวติ มีคุณธรรม  
มัน่ใจในตนเอง กล้
แสดงออก 
๒. นกัเรียนมีความเป็น
ไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษป์ระเพณี 
ศิลปวฒันธรรมและถูมิ
ปัญญา 

ดา้นผลผลิต ( Outputs ) 
๑.นกัเรียนทั้งโรงเรียนมี
ทกัษะในการด ารงชีวติ มี
คุณธรรม มัน่ใจในตนเอง 
กลา้แสดงออก 
ดา้นผลลพัธ ์(Outcomes)      
นกัเรียนมีทศันคติที่ดีและ
จิตส านึก 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับ่ช้ี ๒.๓ 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๔,๗,๙ 

๓โครงการ
ส่งเสริม
การแข่งขนั
กีฬา-กรีฑา
เบญจมิตร
เกมส์ 

๑. นกัเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กายสม ่าเสมอ 
 

ดา้นผลผลิต ( Outputs ) 
นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรม 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียน มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กายสม ่าเสมอและสร้าง
ผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรม
ดา้นกีฬานนัทนาการ 
 
 
 

มฐ. ๑ 
ทุกตวับ่งช้ี 
มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๖,
๗ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๔ ส่งเสริม
งานระบบ
ดูช่วยเหลือ
นกัเรียน  
   

เพ่ือจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 

ผลผลิต ( Outputs ) 
นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครอง 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยา        
ผลลพัธ์ (Outcomes )   
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยามีการจดัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผูเ้รียนทุกคน  ซ่ึงส่งเสริม
ให้นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่ช้ี ๘.๓ 
ตวับ่งช้ี ๘.๔ 
มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๖ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,
๖,๗,๙, 

๕ 
โครงการ
พฒันา
ป้องกนั
สารเสพติด
และ
อุบตัิเหตุ 

นกัเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิง
เสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
นกัเรียนทุกคนโรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
ผลลพัธ์ (Outcomes ) 
นกัเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิง
เสพติดให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ
ความรุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ 
และปัญหาทางเพศ ๙๐% 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๔,๙ 

๖โครงการ
ส่งเสริม
กิจการ
นกัเรียน 

๑.   เพ่ือให้นกัเรียนเห็นคุณค่า
วฒันธรรมไทยและเรียนรู้
ปฏิบติัไดจ้ริง 
๒.   เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
ทกัษะท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น       
 

ผลผลิต  (Outputs)   
-  นกัเรียน และบุคลากร
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาทุกคน  ไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมและชุมชนมี
ส่วนร่วม     
 ผลลพัธ์(Outcomes ) 
-   นกัเรียน มีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคต์ามหลกัสูตร   
เห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงความเป็นไทย 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับช้ี่ ๒.๓ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,
๖,๗,๘,๙ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที/่ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๗ โครงการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศดา้น
กีฬา 

นกัเรียนมีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ สู่คความเป็นเลิศ 

ดา้นผลิต (Output) 
นกัเรียนเป็นตวัแทนโรงเรียน 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้
ไดด้ว้ยตนเอง 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับ่ช้ี ๒.๓ 
มฐ.๑๑ตวับ่งชี๑๑.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓ 

๘ สภาวะ
ผูน้ าสภา
นกัเรียน 

๑. สภานกัเรียนจดัการเลือกตั้ง
ไดต้ามระบอบประชาธิปไตย 
๒. คณะกรรมการในสภา
นกัเรียนไดรั้บการอบรมภาวะ
ผูน้ าตามระบอบประชาธิปไตย 
๓. สภานกัเรียนไดน้ าความรู้มา
จดักิจกรรมในโรงเรียนอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ ๑ กิจกรรม 
๔. สภานักเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้
กระบวนการท างานอยา่งเป็น
ระบบ สามารถน าไปจดัการกบั
ชีวิตประจ าวนัได ้

ผลผลิต (Output) 
๑. สภานกัเรียนไดรั้บการอบรม
เร่ืองภาวะผูน้ าตามระบอบ
ประชาธิปไตย ๑คร้ัง 
๒. สภานกัเรียนไดน้ าความรู้เร่ือง
กฎหมายประชาธิปไตยเผยแพร่
แก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 
๔. จดัการเลือกตั้งสภานกัเรียน          
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
   สภานกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้
ภาวะผูน้ า 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับ่ช้ี ๒.๓ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๖,๗ 

๙ โรงเรียน
เพือ่พฒันา
คุณภาพชีวติ
โดยใช้
หลกัการและ
แนวคิดการ
เพิม่ผลผลิตสู่
เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ครู-นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเร่ืองการเพิม่ผลผลิต
ที่ถูกตอ้ง 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  
ปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการศึกษาให้
เกิดประโยชน์แก่ราชการดว้ย
ความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใสและ
อุทิศเวลาของตนให้แก่โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โครงการคดัเลือกผลงานการ
จดัหาประโยชน์จากท่ีดิน โดยวิธี 
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

มฐ. ๑๔ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๒ 
มฐ. ๑๕ 
ตวับ่งช้ี ๑๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๕.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๔,๕,๖ 

 
 



 

 

กลยทุธท์ี่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑.โครงการ
ส่งเสริม
สนบัสนุน
ทุนการศึกษา 

๑.เพือ่ช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ดอ้ยโอกาส
ใหมี้คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น 

๑.นกัเรียนที่ดอ้ยโอกาสได้
ทุนการศึกษา 

มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๖ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๙ 

๒.โครงการ
อาคารสวย 
ส่ิงแวดลอ้มดี 

๑.  เพ่ือจดัและให้บริการ
อาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดลอ้มให้เพียงพอ
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.  เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้ครู นกัเรียน ชุมชน มี
ความเสียสละรับผดิชอบ
ในการดูแลรักษาอาคาร
สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
๓.  เพ่ือพฒันาอาคาร
สถานท่ีส่ิงอ านวยความ
สะดวก ตามหลกั ๕ส. 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑ นกัเรียน ครู บุคลากร ๕๐๐ คน 
และชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  
๒ ห้องเรียน หอ้งส้วม อาคาร
ประกอบ จ านวน ๗หลงั  
๓ ปรับภูมิทศัน์และจดัสวนหยอ่ม 
จ านวน ๖ จุดเป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีอาคารมสถานท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้มี ส่ิงอ  านวยความสะดวก
เพียงพอ ความสะอาดร่มร่ืนปลอดภยั
เป็นแหล่งเรียนรู้ นกัเรียน ครู ชุมชน 
มีจิตส านึก รับผดิชอบในการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ห้องเรียน อาคาร
เรียน มีความสุข 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,๗
,๘ 

๓โครงการ
งานรับ
นกัเรียน 

๑. เพ่ือสนับสนุนให้เด็กท่ี
อยูใ่นเกณฑ ์การศึกษาภาค
บงัคบัไดเ้ขา้รับการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง และเต็มตาม
ศกัยภาพ 
๒. เพ่ือช่วยเหลืนกัเรียน
ท่ีมีปัญหาในการเขา้
เรียน 
๓. เพ่ือรับสมคัรนกัเรียน
ให้ไดต้ามเป้าหมาย 
๔.  เพ่ือรายงานผลการ
รับนกัเรียนเขา้เรียนใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต ๑๖ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.  รับนกัเรียน ม.๑ ในเขตพ้ืนท่ี
บริการ ๕ หอ้งเรียนๆละ ๔๐ คน 
จ านวน ๒๐๐ คน 
๒.  รับนกัเรียน ม.๔ ในเขตพ้ืนท่ี
บริการ ๒ หอ้งเรียนๆละ ๔๐ คน 
จ านวน ๘๐ คน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดเ้ขา้
รับการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และเต็ม
ตามศกัยภาพ 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
 

ขอ้ที่ ๑,๔,๙ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๔โครงการ
พฒันาครูสู่
การพฒันา
นกัเรียน
พเิศษ 
 

๑บุคลากรผูรั้บผดิชอบ
นกัเรียนพิเศษไดรั้บการ
อบรม 
๒.บุคลากรน าความรู้ท่ี
ไดม้าพฒันาช่วยเหลือ
นกัเรียน 

ดา้นผลผลิต (Outputs ) 
ครูผูรั้บผดิชอบไดรั้บการอบรม 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes ) 
นกัเรียนพิเศษไดรั้บการช่วยเหล่ือ
และพฒันาให้นกัเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้

มฐ. ๗ 
ตวับ่งช้ี ๗.๖ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๕,๖,๗
,๑๐ 

กลยทุธท์ี่ ๔  พฒันาครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๑.งานประกนั
อุบตัิเหตุ
นกัเรียนและ
บุคลากร 

๑.โรงเรียนมีการ
บริหารจดัการที่ดี 

ผลผลิต(Outputs ) 
บุคลากรและนกัเรียนทุกคนไดรั้บ
การท าประกนัอุบติัเหตุ    
ผลลพัธ์(Outcomes ) 
บุคลากรและนกัเรียนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการดูแลรักษาท่ีดี ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ ๑,๓,๙ 

๒.โครงการ
พฒันาบุคลากร 

๑ เพ่ือพฒันาคุณภาพ
ของผูบ้ริหาร ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
ในการยกระดบั
คุณภาพนกัเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต(Outputs) 
-ศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
-อบรม ประชุม  สัมมนา  ดา้น
วิชาการ ๒คร้ัง / ปี 
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ๑  คร้ัง/ ปี 
- ดา้น  ICT  ๑  คร้ัง  / ปี 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
-ครูสามารถน าประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานในแต่ละคร้ังมา
พฒันาการสอนให้ดียิง่ข้ึน 
-ครูมีความรู้  ความสามารถในการจดั 

มฐ. ๗ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๘ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๙ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ ๑,๒ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๒.โครงการ
พฒันาบุคลากร 
(ต่อ) 

 กระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

  

๓โครงการงาน
เคร่ือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
(ICT) 

   -   เพ่ือให้มีการ
พฒันาเวบ็ไซตข์อง
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
   -   เพ่ือให้มี
ห้องปฏิบติัการ ICT 
   -   เพ่ือให้มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
บริการบุคลากร ชุมชน  
และนกัเรียน    
   -   เพ่ือให้มีระบบ
เน็ตเวิร์คภายใน
โรงเรียนอยา่งเพียงพอ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  มีห้องปฏิบติัการ ICT      ๑   ห้อง 
 -   ครู – คณะกรรมการนกัเรียน  
สามารถใชบ้ริการได ้ ๑๐๐%   
 -   มีระบบเน็ตเวิร์ค ( LAN / 
Wireless Networks ) 
 -   มีกลอ้ง DSLR ส าหรับใชง้าน
รวบรวมขอ้มลูโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบ ICT   สามารถใช้
งานได ้ และสามารถบริการบุคลากร 
และนกัเรียนได ้

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,๗,๘ 

๔ โครงการ
พฒันางานวทิยุ
ส่ิอสาร 

-   เพ่ือให้มีระบบวิทยุ
ส่ือสารท่ีดี 
-   เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรู้ 
ทกัษะ และสามารถใช้
งานวิทยส่ืุอสารได ้
-   เพ่ือให้มีอุปกรณ์วิทยุ
ส่ือสารอยา่งเพียงพอ 
-   เพ่ือให้มีห้องวิทยุ
ส่ือสาร  และสถานีท่ีมี
คุณภาพ 

ผลผลิต(Outputs) 
-  มีห้องวิทยส่ืุอสาร    ๑   ห้อง 
-   ครู – คณะกรรมการนกัเรียน  
สามารถใชง้านวิทยส่ืุอสารได้
๑๐๐%   
-   มีสถานีวิทยส่ืุอสารท่ีมีคุณภาพ   
๑  สถานี 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
โรงเรียนมีระบบวิทยส่ืุอสาร 
สามารถใชง้านได ้ และสามารถ
บริการชุมชนได ้แมก้ระทัง่เวลา
ฉุกเฉิน 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๓ 
 

ขอ้ที่ ๑,๒,๖ 

๕โครงการ
พฒันางาน
โภชนาการ 

๑เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจในการเลือก
บริโภคอาหารท่ีถูก
สุขลกัษณะและถูกหลกั 
๒.นกัเรียนมีน ้ าหนกั
ส่วนสูง 

ดา้นผลผลิต(Outputs) 
๑.เปล่ียนไส้กรองน ้าด่ืม 
๒.อบรมผูป้ระกอบอาหารใน
โรงเรียน 
๓.ทดสอบอาหารปนเป้ือน 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ ๑,๒,๔ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๕โครงการ
พฒันางาน
โภชนาการ
(ต่อ) 

ตามเกณฑ ์
๓.นกัเรียนมีสุขภาวะท่ี
ดี 
๔.นกัเรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช ้
๕.มีวสัดุอุปกรณ์การ
สอนครบ 

๔.จดัป้ายนิเทศ 
ดา้นผลลพัธ์ (Outputs) 
๑ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
เลือกบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ
และถูกหลกัโภชนาการ 
๒.มีน ้ าด่ืมสะอาด 
๓.นกัเรียนไดรั้บการบริการทาง
โภชนาการท่ีดี 

 ขอ้ที่ ๑,๔,๙ 

๖โครงการ
ส่งเสริม
เทคโนโลยเีพือ่
การเรียนรู้ 

๑. เพ่ือให้บริการ
ทางดา้น
โสตทศันูปกรณ์ ทาง
การศกึษาแก่ฝ่าย
กลุ่มสาระ งานและ
ครูเพ่ือจดัระบบ    

       การให้บริการ
เทคโนโลย ี
๒.  เพ่ือให้บริการ 

แสง เสียง ในโรงเรียน 
    ๓.  เพ่ือให้บริการ
บนัทึกภาพแก่ฝ่าย งาน 
ทั้งภายในและภายนอก 
 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ให้บริการครูโรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยาทั้งหมด จ านวน 
๓๒ คน 
๒.ให้บริการนกัเรียนโรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทั้งหมด 
ประมาณ ๕๐๐ คน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
เพ่ือพฒันาให้ห้องโสตมีวสัดุ 
อุปกรณ์เพียงพอ สะดวก สะอาด 
ปลอดภยัอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้
พร้อมใชบ้ริการไดต้ลอด 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยทุธท์ี่  ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกงัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการ
จดัการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑.โครงการ
พฒันางาน
การเงิน 

เพ่ือให้โรงเรียนมีกิจกรรม
พิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
จุดเนน้ ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา และผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ผลผลิต (Outputs)   
นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยาจ านวน ๔๕๘ คน มี
ความพึงพอใจในการบริการของงาน
การเงิน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศท่ี
อบอุ่น ปลอดภยั และมีมาตรการการ
อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ตามหลกัแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจเพียงพอ สร้างโอกาสให ้

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๔,๑๐ 

๒.โครงการ
จดัระบบขอ้มูล
พสัดุ 

เพ่ือจดัท าขอ้มลูพสัดุ-ครุภณัฑ ์
ให้เป็นระบบ ปัจจุบนั ง่ายต่อ
การควบคุม ตรวจสอบ และ
เป็นไปตามระเบียบพสัดุ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
- ทราบจ านวนพสัดุ – ครุภณัฑ ์ท่ีฝ่าย
งานกลุ่มสาระเบิกไปใชใ้นราชการ 
ผลลพัธ์ ( Outcomes ) 
- ระบบงานบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
เป็นไปตามระเบียบ ง่ายต่อการควบคุม 
ตรวจสอบ และจ าหน่าย 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๔,๑๐ 

๓ โครงการ
พฒันา
ระบบงาน
ทะเบียน
นกัเรียน 
 

๑.  โรงเรียนมีระบบบริหาร
จดัการท่ีดี จดัเก็บขอ้มลูท่ีเป็น
ปัจจุบนั 
๒.โรงเรียนให้บริการขอ้มลู
ทางการศึกษาแก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง
และเเม่นย  า 

ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูผูเ้รียนเป็น
ปัจจุบนั 
๒.  ให้บริการขอ้มูลแก่ผูเ้รียนผูป้กครอง 
ชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓.  จดัส่งขอ้มูลแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรง
และก่อนเวลาท่ีก าหนด 
 
 
 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 
 
 

 
ขอ้ที่ ๔ 
 
 
 
 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๓ โครงการ
พฒันา
ระบบงาน
ทะเบียน
นกัเรียน(ต่อ) 

 ผลลพัธ์ ( Outcomes) 
๑.  มีขอ้มลูพ้ืนผูเ้รียนเป็นปัจจุบนั สืบคน้
และรายงานขอ้มลูแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
๒.  บริการขอ้มลูผูเ้รียนให้ฝ่าย/งานใน
โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ท่ีมีการร้องขอขอ้มลู 
๓.  จดัส่งขอ้มูลต่าง ๆ  แก่หน่วยงานใน
สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่าง
รวดเร็วตรงและก่อนเวลาท่ีก าหนด 

  

๔ โครงการ
ยานพาหนะ 

เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศกึษาและนกัเรียนมี
ส่ิงอ านวยความสะดวด
พอเพียงและอยูใ่นสภาพใช้
การไดดี้ 

ผลผลิต (Outputs) 
บุคลากรและนกัเรียนทุกคน ไดรั้บ
ความสะดวกในการไปติดต่อราชการ 
และศึกษาแหล่ง  เรียนรู้ กบัหน่วยงาน
ภายนอกและหน่วยงานต่างๆ 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ครู-นกัเรียนร่วมจดักิจกรรมการเรียนท่ี
หลากหลาย  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีข้ึน พร้อมไดรั้บความ สะดวกในการ
ไปติดต่อราชการ ศึกษานอกสถานท่ี 
และมีความสุขกาย สุขใจในการปฎิบติั
หนา้ท่ี 

มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๔ 

๕ โครงการ
พฒันา
ส านกังานฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 

๑. เพ่ือให้ครูและบคุลากร
ฝ่ายบริหารงางบประมาณ 
จดัท าและด าเนินตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาท่ีมุง่พฒันา
คณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาขอสถานศกึษา 
 

ผลผลิต (Outputs) 
  มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอในการจดัการ
งานต่างๆในฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
การบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบขั้นตอน 
ทนัเวลา  

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 
 
 
 

ขอ้ที่ ๔ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๕ โครงการ
พฒันา
ส านกังานฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ
(ต่อ) 

ข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จดัการเพ่ือพฒันาคณุภาพ
สถานศกึษา 

สามารถตรวจสอบได้   

๖โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ
จดัท า
แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

๑.เพ่ือจดัท าแผนพฒันาการ
ประจ าปี 
๒.สรุปผลโครงการ 

ด้านผลผลติ(Outputs) 
มีแผนปฏิบตักิารประจ าปีพร้อมสรุปผล
การปฏิบตังิานประจ าปีท่ีผา่นมา
ส าหรับแจกผู้ เก่ียวข้อง จ านวน ๑๕ 
เลม่อย่างน้อยด้านผลลพัธ์มีแผนปฏิบตัิ
งานเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานจน
เกิดประสทิธิภาพ 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
มฐ. ๑๒ 

ขอ้ที่ ๔ 

๗โครงการ
ประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและ
ผลการปฏิบติังานของโรงเรียน 
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐาน สพฐ. 
๒) เพ่ือน าผลการประเมินมา
จดัท าขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบั
คุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน และน ามาใชใ้นการ
ตดัสินใจวางแผนพฒันา และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
๓) เพ่ือรายงานผลการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
 

เชิงปริมาณ 

๑.มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.มีการจดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.มีการจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๔.มีการติดตามตรวจสอบ  และประเมิน
คุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๕.มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 

มฐ. ๑๒ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ ๔ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๗โครงการ
ประกคุัณภาพ
ภายใสถาน
ศึกษา(ต่อ) 

ใชเ้ทคโนโลยี เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนผา่นการประเมินตามมาตรฐานใน
ระดบัดีมาก 

  

๘โครงการ
จดัท าและ
เสนอขอ
งบประมาณ 

๑.เพ่ือจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวกับ
การด าเนินการด้านนโยบาย
อย่างเป็นระบบ 
๒.เพ่ือด าเนินการจดัท ากาเสนอ
ของบประมาณอย่างเป็นระบบ 
๓.เพ่ือพฒันาส านกังานบริหาร
งบประมาณ 

ดา้นผลผลิต( Outputs )  

๑.มีเอกสารการด าเนินงานต่าง  ๆครบถว้น 
๒.มีห้องส านกังานงบประมาณ 

ดา้นผลลพัธ์(Outcomes )  
๑.ระบบงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
สะดวกในการติดตามขอ้มลู 

มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี 
๑๒.๒ 
 

ขอ้ที่ ๔ 

๙โครงการ
พฒันางาน
รักษาความ
ปลอดภยั 
 

๑.เพ่ือให้บุคลากร ทั้งนกัเรียน 
และครู ไดรั้บความปลอดภยั
อยา่งเต็มท่ี  ในขณะท่ีอยู่
โรงเรียน  
๒.เพ่ือให้บุคลากรใหน่วยงาน
ไดร่้วมกนัดูแลทรัพยสิ์น และ
ความปลอดภยัร่วมกนั 
๓.   เพ่ือให้มีระบบรักษความ
ปลอดภยัท่ีดี มีกลอ้งวงจรปิด
เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรม และ
ดูแลความปลอดภยัแก่
นกัเรียน และบุคลากร 
๔.  เพ่ือให้มีห้องพกัครูเวรท่ี
สมบรูณ์เท่าท่ีควรจะเป็น 

ดา้นผลผลิต( Outputs )  
๑.  ทรัพยสิ์นทั้งของหน่วยงาน นกัเรียน 
ครู  ไดรั้บความปลอดภยั ๑๐๐ % 
๒.  ครู ๑๐๐%  ไดร่้วมกนัท าหนา้ท่ีใน
การรักษาความปลอดภยั   ตลอด  ๒๔ 
ชม. 
๓.มีระบบกลอ้งวงจรปิด จ านวน ๔ จุด
ท่ีล่อแหลม 
๔.มีห้องพกัครูเวร ๑ หอ้ง 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes )  
งานมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ ๔ 

๑๐ โครงการ 
งานธุรการ    
 

๑.  เพ่ือให้มีวสัดุ – อุปกรณ์  
และครุภณัฑใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานสารบรรณอยา่ง
เพียงพอ 
 

ผลผลิต ( Outputs )  
๑.  มีวสัดุส้ินเปลืองท่ีจ  าเป็นใชใ้นการ
ปฏิบติังานสารบรรณ จ านวน ๙ รายการ 
ผลลพัธ์ (Outcomes )  
๑.  มีวสัดุ – อุปกรณ์  และครุภณัฑ ์

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๖ 
 

ขอ้ที่ ๔ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๐ โครงการ 
งานธุรการ   
(ต่อ) 

 ใชใ้นการปฏิบติังานสารบรรณอยา่ง
เพียงพอตลอดปีงบประมาณ    ประมาณ  
๘๐ % 
๒.  การปฏิบตังิานมีความคลอ่งตวัสงู  
เสร็จเรียบร้อยทนัเวลา  และมีคณุภาพ  

ประมาณ  ๘๐ % 

  

๑๑ โครงการ
งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 

ผูบ้ริหาร  ครู ชุมชน นกัเรียน 
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมกนัท างาน
พฒันาคุณภาพการศึกษาและ
มีบทบาทในการก าหนด
ทิศทางและการบริหาร
โรงเรียน 

ผลผลิต (Outputs )    
     มีการจดัประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา
ละ ๒ คร้ัง 
ผลลพัธ์  (Outcomes )     
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาร่วมพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มฐ. ๙ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ ๔ 

๑๒ โครงการ
ค่า
สาธารณูปโภค 
 

โรงเรียนเพ่ิมศกัยภาพในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

ผลผลิต(Outputs) 
นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยาจ านวน ๔๕๘ คน 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มี
บรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภยั และมี
มาตรการการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลกั
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๔ 

๑๓โครงการ
ซ่อมวสัดุ
ครุภณัฑ ์

๑เพ่ือให้ครูและนกัเรียนมี
อุปกรณ์และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชเ้พียงพอ พร้อมทั้ง
อ  านวยความสะดวกเพียงพอ 
และอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
 

ผลผลิต (Outputs ) 
-   บุคลากรและนกัเรียนทุกคนมีวสัดุ 
ครุภณัฑท่ี์เพียงพอต่อการใชง้านและ
ไดรั้บการบ ารุงซ่อมแซมอยูเ่สมอ 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๔,๘ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๓โครงการ
ซ่อมวสัดุ
ครุภณัฑ(์ต่อ) 

 ผลลพัธ์ (Outcomes ) 
-  บุคลากร และนกัเรียนทุกคนมีวสัดุ 
ครุภณัฑใ์ชป้ระกอบการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตอนที่  ๓ 
ผลการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  จนบรรลุ
ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดงัน้ี 
 
๑.   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
     ๑.๑  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
 กลยทุธท์ี่  ๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริม
ความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑.โครงการ
ส่งเสริมทกัษะ
ทางวชิาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

ผลผลิต(Outputs) 
ส่งเสริมให้นกัเรียนน าเสนอผลงานและแข่งขนั
ทกัษะทางวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืนอยา่งนอ้ย
ปีการศึกษาละ ๒ คร้ัง 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
ครูและนกัเรียนน าเสนอผลงานหรือกิจกรรม
อยา่งภาคภูมิใจ  เป็นท่ียอมรับของชุมชน 

นกัเรียนเขา้ร่วม
กิจกรรมดา้นนาฎศิลป์ 
กบัชุมชน ในโอกาส
ต่าง ๆ  

 

มฐ ๑๓  
ตวับ่งช้ีที่ ๒ 

ขอ้ที่ ๑,๒ 

๒.โครงการ
พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พทิยา 

ผลผลิต(Outputs) 
๑)  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยามี
ทกัษะในการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพครบทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระและกิจกรรรมพฒันาผูเ้รียน 
๒)  ครูโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทุก
คนเขา้ร่วมการประชุมประเมินผลการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยา 
 
 

ครูน าหลกัสูตรไปใช้
และปรับปรุงเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาพ
บริบททั้ง ๘ กลุ่มสาระ 

มฐ ๗ 
ตวับ่งช้ี ๗.๑ 
ตวับ่งช้ี ๗.๒ 
ตวับ่งช้ี ๗.๓ 
ตวับ่งช้ี ๗.๕ 
ตวับ่งช้ี ๗.๙ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗,๘,
๙ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๒.โครงการ
พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา
โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พทิยา(ต่อ) 

ผลลพัธ์(Outcomes) 
      ครูมีทกัษะวิชาชีพในการพฒันาหลกัสูตร  
และกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
โดยใชส่ื้อ  นวตักรรม  และเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั  เหมาะสมกบันกัเรียน  มีความ
กระตือรือร้นสนใจ  ใส่ใจ  ดูแล  ช่วยเหลือ
นกัเรียนตามหลกัและแนวทางวินยัเชิงบวก 
(Positive  Discipline)  และพฒันาตนเองตาม
ศกัยภาพอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ 

   

๓ โครงการ
พฒันาส่ือการ
เรียนการสอน 

ผลผลิต(Outputs) 
๑ นกัเรียนไดมี้แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆและมีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน 
ผลลพัธ์(Outcomes )  
นกัเรียนไดแ้หล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึนและหลากหลาย 

นกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึน
และหลากหลาย  

มฐ ๕ 
ตวับ่งช้ี ๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๕.๒ 
ตวับ่งช้ี ๕.๓ 
ตวับ่งช้ี ๕.๔ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๖,๗,
๘ 

๔ โครงการวนั
วชิาการ 

ดา้นผลผลิต(Outputs) 
๑.นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
๒.ครูทุกคนไดจ้ดัแสดงผลงานทางวิชาการ 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes )  
๑.ครูมีการน าเสนอผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒.นกัเรียนมีการน าผลงานท่ีไดด้  าเนินการมา
น าเสนอต่อสาธารณชน 
๓.ชุมชนไดรั้บรู้ถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน 

๑.ด าเนินงานจดัวนั
วิชาการเม่ือเดือน
กนัยายน ๒๕๕๔ 
๒.นกัเรียน ครู และ
ชุมชน มีความพึงพอใจ 
๓.ทุกกลุ่มสาระ ไดจ้ดั
กิจกรรมแสดงผลงาน
ทั้งของครูและนกัเรียน 

มฐ. ๑๔ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗,๘,
๙,๑๐ 

๕.โครงการ
งานวจิยัสู่
หอ้งเรียน 

ผลผลิต(Outputs) 
   ครู ร้อยละ ๙๐  มีงานวิจยั 
ผลลพัธ์(Outcomes )  
   งานวจิยัสามารถน าไปแกปั้ญหาไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 
 
 
 

๑.ครู ร้อยละ ๕๗.๑๕ มี
งานวิจยั  
๒.งานวิจยัหนา้เดียว
เป็นส่วนใหญ่ 

มฐ. ๗ 
ตวับ่งช้ี ๗ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๖.โครงการ
พฒันาหอ้งศูนย์
การเรียนรู้สู่
คุณภาพระดบั
สากล 

ผลผลิต(Outputs) 
   นกัเรียน ร้อยละ ๑๐๐  ไดใ้ชศ้นูยก์ารเรียนรู้ 
ผลลพัธ์(Outcomes )  
   นกัเรียนมีความเขา้ใจในบทเรียนและบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ศนูยก์ารเรียนกลุ่มสาระ
หลกั ไดรั้บการพฒันา
ดา้นเทคโนโลย ี

มฐ. ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 
มฐ. ๑๕ 
ตวับ่งช้ี  ๑๕.๑ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๘ 

๗.โครงการ
พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.  ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๒.  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีห้องศนูยก์าร
เรียนรู้  มุมแหล่งเรียนรู้ ส าหรับพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
ผลลพัธ์  (Outcomes) 
๑.  นกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
๒.  สถานศึกษาไดพ้ฒันาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียน 
๓.  ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้หลากหลาย เนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๔.  สถานศึกษามีการเช่ือมโยง แลกเปล่ียน
เรียนรู้ขอ้มลูกบัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน สนบัสนุนให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๐ 
มีทกัษะการแสวงหา
ความรู้ 
๒ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีห้องศนูยก์าร
เรียนรู้  มุมแหล่งเรียนรู้ 
ส าหรับพฒันาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

มฐ. ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๘ 

๘.โครงการจิต
อาสา 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.   นกัเรียนร้อยละ ๘๕ มีทกัษะในการจดัการ  
ท างานส าเร็จ และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
ผลลพัธ์  (Outcomes) 
๑.  นกัเรียนมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม  

๑. นกัเรียนร้อยละ ๘๕ 
มีทกัษะในการจดัการ  
ท างานส าเร็จ และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
๒. นกัเรียนมีจิต 

 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๔ 
มฐ. ๔ 
ตวับ่งช้ี ๔.๔ 
มฐ. ๖ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๖ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๘.โครงการจิต
อาสา(ต่อ) 

จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
๒.  นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน การจดัการ 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
๓.   นกัเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชน 

สาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค์ 
๔.   นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษแ์ละ
พฒันาส่ิงแวดลอ้มของ
โรงเรียนและชุมชน 

ตวับ่งช้ี ๖.๑ 
ตวับ่งช้ี ๖.๓ 
 

 

๙.โครงการ
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน (ชุมนุม) 

ผลผลิต (Outputs) 
- นกัเรียนและครูเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน
ทุกคน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
-  นกัเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้จกั
คิดวิเคราะห์ และสามารถสร้างผลงานจากการ
เขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 

นกัเรียนทุกคนไดเ้ขา้ร่ม
กิจกรรมชุมนุม 

มฐ. ๓ 
ตวับ่งช้ี ๓.๓ 
มฐ. ๖ 
ตวับ่งช้ี ๖.๔ 
 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๖ 

๑๐ โครงการ
ส่งเสริมการจดั
กิจกรรม 
การเรียนการ
สอน 

ผลผลิต ( Outputs) 
๑.   ครูมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒.  ครูมีการน าส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน
และวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
๓.  ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการ
ของผูเ้รียน 
๔.   ส่งเสริมให้ครูผูส้อนมีการหาค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือและน าเคร่ืองมือไปใชใ้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลลพัธ์ ( Outcomes) 
๑. ครูผูส้อนมีการใชส่ื้อ เคร่ืองมือ นวตักรรมและ
เทคโนโลยท่ีีมีความเช่ือมัน่มาใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนสอนท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

๑.   ครูมีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒.  ครูมีการน าส่ือ 
นวตักรรมเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเรียน
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและวิธีการสอนท่ี
หลากหลายเพ่ือพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ ์
๓.  ส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ี
สนบัสนุนให้ครูผูส้อน
ไดป้รับวิธีเรียนเปล่ียน
วิธีสอนตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน 

มฐ ๕ 
ตวับ่งช้ี ๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๕.๒ 
ตวับ่งช้ี ๕.๓ 
ตวับ่งช้ี ๕.๔ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗,๘,
๙,๑๐ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๐ โครงการ
ส่งเสริมการจดั
กิจกรรม 
การเรียนการ
สอน(ต่อ) 

จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนให้ครูผูส้อนได้
ปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนตามความตอ้งการ 
๒. บริการและอ านวยความสะดวกวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนสอน
ให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

๔.   ส่งเสริมให้
ครูผูส้อนมีการหาค่า
ความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือและน า
เคร่ืองมือไปใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียน
การสอน 

  

๑๑โครงการ
กิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนใน
เคร่ืองแบบ 

ผลผลิต( Outputs) 
   นกัเรียน ร้อยละ ๑๐๐  ไดผ้า่นกิจกรรม 
ผลลพัธ์(Outcomes )  
   นกัเรียนมีทกัษะของกิจกรรมในเคร่ืองแบบ
เป็นอยา่งดี 

นกัเรียน ร้อยละ ๑๐๐  
ไดผ้า่นกิจกรรม 

มฐ. ๑ 
ตวับ่งช้ี ๑.๔ 
มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี  ๒.๑ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๙ 

๑๑โครงการ
ส่งเสริมและ
สนบัสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงานและ
สถาบนัสังคมอ่ืนท่ี

จดัการศึกษา 

ผลผลิต(Outputs) 
๑.นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน และการคน้ควา้
เพ่ิมข้ึน๘๐% 
๒.นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือ การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ๘๐% 
๓.นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ๘๐  % 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
๑.ห้องสมุดมีวสัดุครุภณัฑเ์พ่ิมเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการและการ 
ด าเนินงานห้องสมุด 
๒.นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่าน และการคน้ควา้  
สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ในสังคมยคุ
ใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้ แลว้น ามาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 
 
 
 
 

๑.นกัเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รัก
การอ่าน และการคน้ควา้
เพ่ิมข้ึน๘๐% 
๒.นกัเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองโดยการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเพ่ือ การ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึน ๘๐% 
๓.นกัเรียนเขา้ใชบ้ริการ
ห้องสมุดเพ่ิมข้ึน ๘๐  % 

 

มฐ. ๑๓ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๓.๒ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘,๙ 
,๑๐ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๒โครงการ
ส่งเสริมและ
พฒันาผูเ้รียนดา้น
วทิยาศาสตร์ 
 

ผลผลิต (Outputs)     
๑. นกัเรียนระดบั ม.ปลาย ไดจ้ดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทุกคน 
 ๒. นกัเรียน ไดศึ้กษาแหล่งเรียนรู้สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ทุกคน 
๓. นกัเรียนจ านวน  ๕๐  คนไดเ้ขา้ค่าย
วิทยาศาสตร์ 
ผลลพัธ์ (Outcomes)  
๑. นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถจดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได ้
๒. นกัเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  
๓. นกัเรียนมีทกัษะและไดรั้บประสบการณ์
ตรงจากการเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์ 

๑. นกัเรียนระดบั ม.ปลาย 
ไดจ้ดัท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทุกคน 
 ๒. นกัเรียน ไดศึ้กษา
แหล่งเรียนรู้สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ทุกคน 
๓. นกัเรียนจ านวน  ๕๐  
คนไดเ้ขา้ค่าย
วิทยาศาสตร์ 

มฐ. ๑ 
ตวับ่งช้ี ๑.๓ 
ตวับ่งช้ี  ๑.๔ 
ตวับ่งช้ี ๑.๕ 
มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๔ 
มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘ 

๑๓โครงการ
พฒันาและสร้าง
ส่ือการเรียนการ
สอนวทิยาศาสตร์ 
 

ผลผลิต( Outputs) 

จดัซ้ือส่ืออุปกรณ์เพียงพอต่อความตอ้งการ 

ผลลพัธ์(Outcomes) 

๑.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ ์  

๒. ครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๑.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามเกณฑ ์  

๒. ครูจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗ 

๑๔โครงการ
พฒันาผูเ้รียนดา้น
คณิตศาสตร์ 
 

ดา้นผลผลิต( Outputs) 
นกัเรียนทุกคนมีทกัษะการเรียนคณิตศาสตร์ 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes) 
นกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การคน้ควา้ 
เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทกัษะในการด าเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 

นกัเรียนทุกคนมีทกัษะ
การเรียน 

มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๙ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๕โครงการ
ส่งเสริม
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.ผูเ้รียนไดรั้บผลการเรียน ๑-๔ มากกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒.  ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีส่ือการเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมหลากหลายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
๑.   ผูเ้รียนมีความตระหนกั และเห็นคุณค่าของการ
ใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร 
๒.   ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน
ภาษาองักฤษ 
๓. ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีทกัษะในการ
ท างาน การจดัการ รักการท างานและท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

๑.ผูเ้รียนไดรั้บผลการ
เรียน ๑-๔ มากกว่าร้อยละ 
๙๐ 
๒.  ครูทุกคนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีส่ือ
การเรียนการสอนและจดั
กิจกรรมหลากหลายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๙ 

๑๖โครงการ
พฒันาการเรียน
การสอน
ภาษาไทย 
 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.ครูไดรั้บการอบรมอยา่งนอ้ย ๒๐ ชัว่โมงต่อปี 
๒. มีส่ือ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
๓. มีแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยท่ีสวยงาม 
 ผลลพัธ์ (Outcomes) 
๔.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนผลลพัธ ์
๑.คะแนนสอบระดบัชาติเพ่ิมข้ึน 
๒.บุคลากรไดรั้บการพฒันา 
๓.มีส่ือ แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยเีพียงพอ 
๔.นกัเรียนไดรั้บการแกไ้ขขอ้บกพร่องในการ
ใชท้กัษะภาษา 

๑.ครูเขา้รับการอบรม
อยา่งนอ้ย ๒๐ ชัว่โมง
ต่อปี 
๒. มีส่ือ อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอน 
๓. มีแหล่งเรียนรู้
ภาษาไทยท่ีสวยงามและ
เป็นประโยชน์ 
๔.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
สูงข้ึน 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๙ 

๑๗โครงการ
พฒันาการเรียน
การสอนศิลปะ 
 

ผลผลิต (Outputs) 
-  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
  -  เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะกระบวนการการน า
ความรู้ใหม่มาเพ่ิมเติม จากความรู้เดิมไปพฒันา
งานศิลปะท่ีตนถนดัและสนใจอยา่งสร้างสรรค ์

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๖ เกิดทกัษะ
กระบวนการการน า
ความรู้ใหม่มาเพ่ิมเติม 
จากความรู้เดิมไป
พฒันางานศิลปะท่ีตน
ถนดัและสนใจ 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๙ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑๘โครงการ
พฒันาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 

ผลผลิต (Outputs) 
นกัเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑต์ดัสินผล
การเรียนไม่ต ่ากว่า ๘๕% 
 ผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มสาระสังคม
ศึกษาสูงข้ึน 

นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผา่นเกณฑ์
ตดัสินผลการเรียนไม่ต ่า
กว่า ๘๕% 

 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗,
๘,๙ 

๑๙โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมงาน
ประชาสมัพนัธ ์
 

ผลผลิต (Output)  
๑. จดัท าวารสารรูปเล่ม ๔ สีฉบบัโรงเรียน 
จ านวน ๒๐๐ เล่ม 
๒. จดัท าแผน่พบัประชาสัมพนัธ์ ๑ สี เดือนละ 
๑ ฉบบั รวม ๘ เดือน  
๓. ประชาสัมพนัธ์ข่าวออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์
โรงเรียนทุกกิจกรรม 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
 บุคลากรไดรั้บรู้ข่าวสารความเคล่ือนไหว นกัเรียน
ไดเ้กิดการเรียนรู้กระบวนการท างานอยา่งเป็น
ระบบ สามารถน าไปจดัการกบัชีวิตประจ าวนัได ้
และโรงเรียนเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 

ประชาสัมพนัธ์ข่าว
ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต์
โรงเรียนทุกกิจกรรม 

 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗,
๘,๑๐ 

๒๐โครงการ
งานส่งเสริม
การเรียนการ
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
 

ผลผลิต ( Outputs )  
นกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ทุกคนและ บุคลากรโรงเรียน 
ผลลพัธ์ (Outcomes )  
นกัเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ มีน ้ าหนกั ส่วนสูง 
และมีสรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น กีฬา 
นนัทนาการ 

นกัเรียนทุกคนและ 
บุคลากรโรงเรียน 
มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลงั
กายสม ่าเสมอ มีน ้ าหนกั 
ส่วนสูง และมีสรรถ
ภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน นกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้น กีฬา 
นนัทนาการ 

มฐ. ๑ 
ทุกตวับ่งช้ี 
มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗,
๘,๙ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖  

๒๑โครงการ
พฒันาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

๑๐.๑  ผลผลิต(Outputs) 
๑) นกัเรียนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
ทุกคน 
๒)ครูผูส้อนกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยโีรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
๓) ห้องศนูยก์ารเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน 
๑๐.๒  ผลลพัธ์(Outcomes) 
๑ ) นกัเรียนมีทกัษะในการท างาน มีระเบียบ 
วินยั มีความรับผดิชอบ มีการวางแผนในการ
ท างาน เพ่ือประกอบอาชีพ   
๒) นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ
สุจริต 

๑ ) นกัเรียนมีทกัษะใน
การท างาน มีระเบียบ
วินยั มีความรับผดิชอบ 
มีการวางแผนในการ
ท างาน เพ่ือประกอบ
อาชีพ   
๒) นกัเรียนมีเจตคติท่ี
ดีในการประกอบ
อาชีพสุจริต 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๙ 

๒๒โครงการ
เรียนเสริม
คอมพวิเตอร์ 

ดา้นผลผลิต(Outputs) 
๑นกัเรียนร้อยละ๑๐๐ไดรั้บความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

นกัเรียนร้อยละ๑๐๐
ไดรั้บความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนั 

มฐ. ๓ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๔ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๕ 
ทุกตวับ่งช้ี  

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗
,๘,๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยทุธท์ี่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวถีิตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑.โครงการ
พฒันางาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ผลผลิต ( Outputs ) 
      นกัเรียนทุกคนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยา 
ผลลพัธ์ (Outcomes ) 
 นกัเรียน บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เพ่ือฝึกปลูกจิตส านึกท่ีดีและมีความเป็น
ไทย 

นกัเรียน บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เพ่ือฝึกปลูกจิตส านึกท่ีดี
และมีความเป็นไทย 

มฐ. ๒ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๕, 
๖,๗ 

๒.โครงการ 
ญ.จ.พ 
ประสานใจ 

ดา้นผลผลิต( Outputs ) 
๑.นกัเรียนทั้งโรงเรียนมีทกัษะในการ
ด ารงชีวิต มีคุณธรรม มัน่ใจในตนเอง กลา้
แสดงออก 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes ) 
นกัเรียนมีทศันคติท่ีดีและจิตส านึก 

นกัเรียนทั้งโรงเรียนมี
ทกัษะในการด ารงชีวิต 
มีคุณธรรม มัน่ใจใน
ตนเอง กลา้แสดงออก 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับ่ช้ี ๒.๓ 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๔,๗,๙ 

๓โครงการ
ส่งเสริมการ
แข่งขนักีฬา-
กรีฑาเบญจ
มิตรเกมส์ 

ดา้นผลผลิต( Outputs ) 
นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม 
ดา้นผลลพัธ์ (Outcomes ) 
นกัเรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอและสร้างผลงาน
จากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา นนัทนาการ 

นกัเรียนทุกคนเขา้ร่วม
กิจกรรม มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและ
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ
และสร้างผลงานจากเขา้
ร่วมกิจกรรมดา้นกีฬา 
นนัทนาการ 

มฐ. ๑ 
ทุกตวับ่งช้ี 
มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๖
,๗ 

๔ ส่งเสริม
งานระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นกัเรียน    

ผลผลิต ( Outputs ) 
นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครอง โรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา        
ผลลพัธ์ (Outcomes )       
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยามีการ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุก
คน  ซ่ึงส่งเสริมให้นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยามีการ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุก
คน  ซ่ึงส่งเสริมให้
นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มี
คุณธรรม จริยธรรม  

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่ช้ี ๘.๓ 
ตวับ่งช้ี ๘.๔ 
มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๖ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,
๕,๖,๗,๙, 



 

 

 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที/่ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๔ ส่งเสริม
งานระบบ
ดูแล
ช่วยเหลือ
นกัเรียน    

ผลผลิต ( Outputs ) 
นกัเรียน บุคลากร ผูป้กครอง โรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยา        
ผลลพัธ์ (Outcomes )       
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยามีการ
จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน  
ซ่ึงส่งเสริมให้นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์
โรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยามี
การจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเ้รียน
ทุกคน  ซ่ึงส่งเสริมให้
นกัเรียนร้อยละ ๙๐  มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่ช้ี ๘.๓ 
ตวับ่งช้ี ๘.๔ 
มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๖ 
 

 

๕ โครงการ
พฒันา
ป้องกนัสาร
เสพติดและ
อุบตัิเหตุ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
นกัเรียนทุกคนโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์
พิทยา 
ผลลพัธ์ (Outcomes ) 
นกัเรียนป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุ และปัญหาทางเพศ ๙๐% 

นกัเรียนป้องกนั
ตนเองจากส่ิงเสพติด
ให้โทษและหลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะท่ี
เส่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภยั อุบติัเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ ๙๐% 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๔,๙ 

๖โครงการ
ส่งเสริม
กิจการ
นกัเรียน 

ผลผลิต  (Outputs)   
-  นกัเรียน และบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาทุกคน  ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและ
ชุมชนมีส่วนร่วม     
 ผลลพัธ์(Outcomes ) 
-   นกัเรียน มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร   เห็นคุณค่าของกิจกรรมท่ีแสดงออก
ถึงความเป็นไทยและร่วมใจกนัอนุรักษ์ 

นกัเรียน มี
คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคต์าม
หลกัสูตร   เห็นคุณค่า
ของกิจกรรมท่ี
แสดงออกถึงความ
เป็นไทยและร่วมใจ
กนัอนุรักษ ์
 
 
 

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับ่ช้ี ๒.๓ 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๔,๙ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๗ โรงเรียน
เพือ่พฒันา
คุณภาพชีวติ
โดยแนวคิด
การเพิม่
ผลผลิตสู่
เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ครู-นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
เพิม่ผลผลิตที่ถูกตอ้ง 

ไดรั้บรางวลั 
เศรษฐกิจพอเพยีง
ของ สพม. ๑๖ ใน
ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

มฐ. ๑๔ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๒ 
มฐ. ๑๕ 
ตวับ่งช้ี ๑๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๕.๒ 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๕,๖ 

๘ สภาวะ
ผูน้ าสภา
นกัเรียน 

ผลผลิต (Output) 
๑. สภานกัเรียนไดรั้บการอบรมเร่ืองภาวะผูน้ า
ตามระบอบประชาธิปไตย ๑ คร้ัง 
๒.สภานกัเรียนจดักิจกรรมในโรงเรียนอยา่ง
นอ้ยภาคเรียนละ ๑กิจกรรม 
๓. สภานกัเรียนไดน้ าความรู้เร่ืองกฎหมาย
ประชาธิปไตยเผยแพร่แก่บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน 
๔. จดัการเลือกตั้งสภานกัเรียน          
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
   สภานกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้ภาวะผูน้ าและ
กระบวนการท างานอยา่งเป็นระบบ สามารถ
น าไปจดัการกบัชีวิตประจ าวนัได  ้

๑. สภานกัเรียนไดรั้บ
การอบรมเร่ืองภาวะ
ผูน้ าตามระบอบ
ประชาธิปไตย ๑ คร้ัง 
๒.สภานกัเรียนจดั
กิจกรรมในโรงเรียน 
๑ กิจกรรม 
๓. สภานกัเรียนไดน้ า
ความรู้เร่ืองกฎหมาย
ประชาธิปไตย
เผยแพร่แก่บุคลากร
ในโรงเรียนและ
ชุมชน 
๔. ไดจ้ดัการเลือกตั้ง
สภานกัเรียน   

มฐ. ๒ 
ตวับ่งช้ี ๒.๑ 
ตวับ่งช้ี ๒.๒ 
ตวับ่ช้ี ๒.๓ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๖๗ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยทุธท์ี่  ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 
(มาตรฐานที่/ 
ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๑.โครงการส่งเส
ริสนบัสนุน
ทุนการศึกษา 

นกัเรียนที่ดอ้ยโอกาสได้
ทุนการศึกษา 

นกัเรียนดอ้ยโอกาส
ไดรั้บทุนการศึกษา 

มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๖ 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๓,๔,๙ 

๒.โครงการ
อาคารสวย 
ส่ิงแวดลอ้มดี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑ นกัเรียน ครู บุคลากร ๕๐๐ คน และ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ  
๒ ห้องเรียน หอ้งส้วม อาคารประกอบ 
จ านวน ๗ หลงั  
๓ ปรับภูมิทศัน์และจดัสวนหยอ่ม 
จ านวน ๖ จุด 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีอาคารมสถานท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้มี ส่ิงอ  านวยความสะดวกเพียงพอ 
ความสะอาดร่มร่ืนปลอดภยัเป็นแหล่ง
เรียนรู้ นกัเรียน ครู ชุมชน มีจิตส านึก 
รับผดิชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ห้องเรียน อาคารเรียน มีความสุข 

๑ นกัเรียน ครู บุคลากร 
๕๐๐ คน และชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีไดรั้บบริการ  
๒ ห้องเรียน หอ้งส้วม 
อาคารประกอบ จ านวน ๗ 
หลงัไดรั้บการซ่อมแซม  
๓ ปรับภูมิทศัน์และจดั
สวนหยอ่ม จ านวน ๖ จุด 
 ๔.โรงเรียนมีอาคารม
สถานท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มี 
ส่ิงอ านวยความสะดวก
เพียงพอ ความสะอาดร่มร่ืน
ปลอดภยัเป็นแหล่งเรียนรู้ 
นกัเรียน ครู ชุมชน มี
จิตส านึก รับผดิชอบในการ
ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ห้องเรียน อาคารเรียน มี
ความสุข 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,๗,๘ 

๓โครงการงาน
รับนกัเรียน 

ผลผลิต (Outputs) 
๑.  รับนกัเรียน ม.๑ ในเขตพ้ืนท่ีบริการ ๕ 
ห้องเรียนๆละ ๔๐ คน จ านวน ๒๐๐ คน 
๒.  รับนกัเรียน ม.๔ ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 
๒ ห้องเรียนๆละ ๔๐ คน จ านวน ๘๐ คน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการไดเ้ขา้รับ
การศึกษาอยา่งทัว่ถึง และเต็มตามศกัยภาพ 

นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ
ไดเ้ขา้รับการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึง และเต็มตามศกัยภาพ 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
 

ขอ้ที่ ๑,๔,๙ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/

กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนองนโยบาย/
จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

๔โครงการ
พฒันาครูสู่
การพฒันา
นกัเรียน
พเิศษ 

ดา้นผลผลิต(Outputs ) 
ครูผูรั้บผดิชอบไดรั้บการอบรม 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes ) 
นกัเรียนพิเศษไดรั้บการช่วยเหล่ือและพฒันา
ให้นกัเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

ไม่ไดด้  าเนินการ มฐ. ๗ 
ตวับ่งช้ี ๗.๖ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๕,๖,๗,๑๐ 

 
กลยทุธท์ี่ ๔  พฒันาครูบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๑.งานประกนัอุบติัเหตุ
นกัเรียนและบุคลากร 

ผลผลิต(Outputs ) 
บุคลากรและนกัเรียนทุกคนไดรั้บ
การท าประกนัอุบติัเหตุ    
ผลลพัธ์(Outcomes ) 
บุคลากรและนกัเรียนไดรั้บความ
ปลอดภยัและการดูแลรักษาท่ีดี 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

บุคลากรและนกัเรียนทุก
คนไดรั้บการท าประกนั
อุบติัเหตุ    

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๙ 

๒.โครงการพฒันา
บุคลากร 

ผลผลิต(Outputs) 
-ศึกษาดูงานปีการศึกษาละ ๑ คร้ัง 
-อบรม ประชุม  สัมมนา  ดา้น
วิชาการ ๒คร้ัง / ปี 
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ๑ คร้ัง/ปี 
- ดา้น  ICT  ๑  คร้ัง  / ปี 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
-ครูสามารถน าประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานในแต่ละคร้ังมา
พฒันาการสอนให้ดียิง่ข้ึน 

- ศึกษาดูงานจ านวน ๓ คร้ัง 
-อบรม ประชุม  สัมมนา  
ดา้นวิชาการ ๒ คร้ัง  
- ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  ๑  
คร้ัง 
- ดา้น  ICT  ๑  คร้ัง   

 

มฐ. ๗ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๘ 
ทุกตวับ่งช้ี  
มฐ. ๙ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๑๐ 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

๒.โครงการพฒันา
บุคลากร(ต่อ) 

-ครูมีความรู้  ความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค  ส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

   

๓โครงการงาน
เคร่ือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ (ICT) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  มีห้องปฏิบติัการ ICT   ๑   ห้อง 
 -   ครู  คณะกรรมการนกัเรียน  
สามารถใชบ้ริการได ้ ๑๐๐%   
 -   มีระบบเน็ตเวิร์ค ( LAN / Wireless 
Networks ) 
 -   มีกลอ้ง DSLR ส าหรับใชง้าน
รวบรวมขอ้มลูโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีระบบ ICT   สามารถใชง้าน
ได ้ และสามารถบริการบุคลากร และ
นกัเรียนได ้

-  มีห้องปฏิบติัการ ICT   
๑   ห้อง 
 -   ครู  คณะกรรมการ
นกัเรียน  สามารถใช้
บริการได ้ ๑๐๐%   
 -   มีระบบเน็ตเวิร์ค  
( LAN / Wireless 
Networks ) 
 -   มีกลอ้ง DSLR 
ส าหรับใชง้านรวบรวม
ขอ้มลูโรงเรียน 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๖,
๗,๘ 

๔ โครงการพฒันา
งานวทิยส่ิุอสาร 

ผลผลิต(Outputs) 
-  มีห้องวิทยส่ืุอสาร    ๑   ห้อง 
-   ครู – คณะกรรมการนกัเรียน  
สามารถใชง้านวิทยส่ืุอสารได ้ ๑๐๐%   
-   มีสถานีวิทยส่ืุอสารท่ีมีคุณภาพ   ๑  
สถานี 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
   โรงเรียนมีระบบวิทยส่ืุอสาสามารถ
ใชง้านได ้ และสามารถบริการชุมชน
ได ้แมก้ระทัง่เวลาฉุกเฉิน 

-  มีห้องวิทยส่ืุอสาร    ๑   
ห้อง 
-   ครู – คณะกรรมการ
นกัเรียน  สามารถใชง้าน
วิทยส่ืุอสารได ้ ๑๐๐%   
-   มีสถานีวิทยส่ืุอสารท่ีมี
คุณภาพ   ๑  สถานี 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๔,๖ 

๕โครงการพฒันา
งานโภชนาการ 

ดา้นผลผลิต(Outputs) 
๑.เปล่ียนไส้กรองน ้าด่ืม 
๒.อบรมผูป้ระกอบอาหารในโรงเรียน 

๑.เปล่ียนไส้กรองน ้าด่ืม 
๒.อบรมผูป้ระกอบ
อาหารในโรงเรียน 
๓.ทดสอบอาหาร
ปนเป้ือน 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๓,๔,๙ 



 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัว
บ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖ 
ข้อที่ 

 ๓.ทดสอบอาหารปนเป้ือน 
๔.จดัป้ายนิเทศ 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes) 
๑ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในการ
เลือกบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ
และถูกหลกัโภชนาการ 
๒.มีน ้ าด่ืมสะอาด 
๓.นกัเรียนไดรั้บการบริการทาง
โภชนาการท่ีดี 

๔.จดัป้ายนิเทศ 
๕.ผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในการเลือกบริโภค
อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ
และถูกหลกัโภชนาการ 
๖.มีน ้ าด่ืมสะอาด 
๗.นกัเรียนไดรั้บการ
บริการทางโภชนาการท่ีดี 

  

๖โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยเีพือ่การ
เรียนรู้ 

ผลผลิต (Outputs) 
๑. ให้บริการครูโรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยาทั้งหมด จ านวน 
๓๒ คน 
๒.ให้บริการนกัเรียนโรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาทั้งหมด 
ประมาณ ๕๐๐ คน 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
เพ่ือพฒันาให้ห้องโสตมีวสัดุ อุปกรณ์
เพียงพอ สะดวก สะอาด ปลอดภยัอยู่
ในสภาพใชก้ารไดดี้พร้อมใชบ้ริการ
ไดต้ลอด 

ห้องโสตมีวสัดุ อุปกรณ์
เพียงพอ สะดวก สะอาด 
ปลอดภยัอยูใ่นสภาพใช้
การไดดี้พร้อมใชบ้ริการ
ไดต้ลอด 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๓ 
 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗,
๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลยทุธท์ี่  ๕  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกงัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการ
จดัการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 
ผลส าเร็จ 

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑.โครงการพฒันา
งานการเงิน 

ผลผลิต (Outputs)   
นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน
หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
จ านวน ๔๕๘ คน มีความพึง
พอใจในการบริการของงาน
การเงิน    ผลลพัธ์ (Outcomes) 
โรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มี
บรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภยั 
และมีมาตรการการอนุรักษ์
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ตามหลกัแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจเพียงพอ สร้าง
โอกาสให ้

นกัเรียนและบุคลากร
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาจ านวน 
๔๕๘ คน มีความพึง
พอใจในการบริการของ
งานการเงิน 

 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 

ขอ้ที ่๔,๑๐ 

๒.โครงการ
จดัระบบขอ้มูล
พสัดุ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
- ทราบจ านวนพสัดุ – ครุภณัฑ ์
ท่ีฝ่ายงานกลุ่มสาระเบิกไปใชใ้น
ราชการ 
ผลลพัธ์ ( Outcomes ) 
- ระบบงานบริหารพสัดุและ
สินทรัพย ์เป็นไปตามระเบียบ 
ง่ายต่อการควบคุม ตรวจสอบ 
และจ าหน่าย 

- ทราบจ านวนพสัดุ – 
ครุภณัฑ ์ท่ีฝ่ายงานกลุ่ม
สาระเบิกไปใชใ้น
ราชการ 
- ระบบงานบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์เป็นไป
ตามระเบียบ ง่ายต่อการ
ควบคุม ตรวจสอบ และ
จ าหน่าย 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 

ขอ้ที่  ๔,๑๐ 

๓ โครงการพฒันา
ระบบงาน
ทะเบียนนกัเรียน 

ผลผลิต ( Outputs) 
๑.  การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลูผูเ้รียน
เป็นปัจจุบนั 
๒.  ให้บริการขอ้มูลแก่ผูเ้รียน 
ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง 
 ๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓.  จดัส่งขอ้มูลแก่หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งตรงและก่อนเวลาท่ีก าหนด 

๑.  การจดัเก็บรวบรวม
ขอ้มลูผูเ้รียนเป็นปัจจุบนั 
๒.  ให้บริการขอ้มูลแก่
ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๓.  จดัส่งขอ้มูลแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตรง 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 

ขอ้ที่ ๑,๔ 



 

 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

 
ผลลพัธ์ ( Outcomes) 
๑.  มีขอ้มลูพ้ืนผูเ้รียนเป็นปัจจุบนั 
สืบคน้และรายงานขอ้มูลแก่ผูท่ี้ 

และก่อนเวลาท่ีก าหนด  
 

๓ โครงการพฒันา
ระบบงาน
ทะเบียนนกัเรียน
(ต่อ) 

เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
๒.  บริการขอ้มลูผูเ้รียนให้ฝ่าย/งาน
ในโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีมีการร้องขอ
ขอ้มลู 
๓.  จดัส่งขอ้มูลต่าง ๆ  แก่
หน่วยงานในสังกดัและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างรวดเร็วตรงและ
ก่อนเวลาท่ีก าหนด 

   

๔ โครงการ
ยานพาหนะ 

ผลผลิต (Outputs) 
บุคลากรและนกัเรียนทุกคน 
ไดรั้บความสะดวกในการไป
ติดต่อราชการ และศึกษาแหล่ง  
เรียนรู้ กบัหน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานต่างๆ 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ครู-นกัเรียนร่วมจดักิจกรรมการ
เรียนท่ีหลากหลาย  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน พร้อมไดรั้บ
ความ สะดวกในการไปติดต่อ
ราชการ ศึกษานอกสถานท่ี และ
มีความสุขกาย สุขใจในการ
ปฎิบติัหนา้ท่ี 

บุคลากรและนกัเรียนทุก
คน ไดรั้บความสะดวก
ในการไปติดต่อราชการ 
และศึกษาแหล่ง  เรียนรู้ 
กบัหน่วยงานภายนอก
และหน่วยงานต่างๆ 

 

มฐ. ๑๐ 
ตวับ่งช้ี ๑๐.๑ 
 

ขอ้ที่  ๔,๖ 

๕ โครงการพฒันา
ส านกังานฝ่าย
บริหาร
งบประมาณ 

ผลผลิต (Outputs) 
  มีวสัดุ อุปกรณ์เพียงพอในการ
จดัการงานต่างๆในฝ่าย
บริหารงานงบประมาณ 
ผลลพัธ์ (Outcomes) 
การบริหารงานฝ่ายบริหาร
งบประมาณ มีประสิทธิภาพ  

มีวสัด ุอปุกรณ์เพียงพอ
ในการจดัการงานตา่งๆ
ในฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
 

ขอ้ที่  ๔ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น 
สพม.๑๖  

๖โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ
จดัท า
แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

ดา้นผลผลิต (Outputs) 
มีแผนปฏิบติัการประจ าปีพร้อม
สรุปผลการปฏิบติังานประจ าปีท่ี
ผา่นมาส าหรับแจกผูเ้ก่ียวขอ้ง  
จ านวน ๑๕ เล่มอยา่งนอ้ย 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes) 
มีแผนปฏิบติังานเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานจนเกิด
ประสิทธิภาพ 

มีแผนปฏิบติัการประจ าปี
พร้อมสรุปผลการปฏิบติังาน
ประจ าปีท่ีผา่นมาส าหรับแจก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
จ านวน ๒๕ เล่ม 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๑ 
ตวับ่งช้ี ๘.๒ 
ตวับ่งช้ี ๘.๓ 
มฐ. ๑๒ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่ 
๑,๒,๔,๗ 

๗โครงการ
ประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 

๑.มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๒.มีการจดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๓.มีการจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ
และใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 
๔.มีการติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๕.มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
๖.มีการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
รายการประเมินคุณภาพภายใน 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนผา่นการประเมินตาม
มาตรฐานในระดบัดีมาก 

๑.มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
๒.มีการจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
๓.มีการจดัระบบขอ้มลู
สารสนเทศและใชส้ารสนเทศ
ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา 
๔.มีการติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพในตาม
มาตรฐานการศึกษา 

มฐ. ๑๒ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่  ๔ 



 

 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๘โครงการ
จดัท าและ
เสนอขอ
งบประมาณ 

ดา้นผลผลิต( Outputs )  

๑.มีเอกสารการด าเนินงานต่าง ๆครบถว้น 
๒.มีห้องส านกังานงบประมาณ 

ดา้นผลลพัธ์(Outcomes )  
๑.ระบบงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
สะดวกในการติดตามขอ้มลู 

๑.มีเอกสารการ
ด าเนินงานต่าง  ๆ
ครบถว้น 
๒.มีห้องส านกังาน
งบประมาณ 

มฐ. ๑๒ 
ตวับ่งช้ี ๑๒.๒ 
 

 

๙โครงการ
พฒันางาน
รักษาความ
ปลอดภยั 
 

ดา้นผลผลิต( Outputs )  
๑.  ทรัพยสิ์นทั้งของหน่วยงาน นกัเรียน 
ครูไดรั้บความปลอดภยั ๑๐๐ % 
๒.  ครู ๑๐๐%  ไดร่้วมกนัท าหนา้ท่ีใน
การรักษาความปลอดภยั   ตลอด  ๒๔ 
ชม. 
๓.มีระบบกลอ้งวงจรปิด จ านวน ๔ จุด
ท่ีล่อแหลม 
๔.มีห้องพกัครูเวร ๑ หอ้ง 
ดา้นผลลพัธ์(Outcomes )  
งานมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑.  ทรัพยสิ์นทั้งของ
หน่วยงาน นกัเรียน ครู  
ไดรั้บความปลอดภยั 
๑๐๐ % 
๒.  ครู ๑๐๐%  ได้
ร่วมกนัท าหนา้ท่ีใน
การรักษาความ
ปลอดภยั   ตลอด  ๒๔ 
ชม. 
๓.มีระบบกลอ้งวงจร
ปิด จ านวน ๔ จุดท่ี
ล่อแหลม 

 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๒ 
 

ขอ้ที่  ๔ 

๑๐ โครงการ 
งานธุรการ    
 

ผลผลิต ( Outputs )  
๑.  มีวสัดุส้ินเปลืองท่ีจ  าเป็นใชใ้นการ
ปฏิบติังานสารบรรณจ านวน ๙รายการ 
๒.  การปฏิบติังานมีความคล่องตวัสูง  
เสร็จเรียบร้อยทนัเวลา  และมีคุณภาพ 
ผลลพัธ์ (Outcomes )  
๑.  มีวสัดุ – อุปกรณ์  และครุภณัฑใ์ชใ้น
การปฏิบติังานสารบรรณอยา่งเพียงพอ
ตลอดปีงบประมาณ    ประมาณ  ๘๐ % 
๒.  การปฏิบติังานมีความ 
 
 
 

๑.  มีวสัดุส้ินเปลืองท่ี
จ าเป็นใชใ้นการ
ปฏิบติังานสารบรรณ  
จ านวน  ๙  รายการ 
๒.  การปฏิบติังานมี
ความคล่องตวัสูง  
เสร็จเรียบร้อยทนัเวลา  
และมีคุณภาพ 

 

มฐ. ๘ 
ตวับ่งช้ี ๘.๖ 
 

ขอ้ที่  ๔ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มาตรฐานที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑๐ โครงการ 
งานธุรการ   
(ต่อ) 

คล่องตวัสูง  เสร็จเรียบร้อยทนัเวลา  
และมีคุณภาพ  ประมาณ  ๘๐ % 

   

๑๑ โครงการ
งาน
เลขานุการ
คณะกรรมกา
รสถานศึกษา 
 

ผลผลิต (Outputs )    
     มีการจดัประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา
ละ ๒ คร้ัง 
ผลลพัธ์  (Outcomes )     
       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พิทยาร่วมพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีการจดั
ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
สถานศึกษาปี
การศึกษาละ ๒ คร้ัง 

มฐ. ๙ 
ทุกตวับ่งช้ี 

ขอ้ที่  ๔ 

๑๒  
โครงการค่า 
สาธารณูปโภค 
 

ผลผลิต(Outputs) 
นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยาจ านวน ๔๕๘ คน 
ผลลพัธ์(Outcomes) 
เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มี
บรรยากาศท่ีอบอุ่น ปลอดภยั และมี
มาตรการการอนุรักษพ์ลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลกั
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นกัเรียนและบุคลากร
โรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พิทยา
จ านวน ๔๕๘ คนได้
ใชบ้ริการอยา่งสะดวก 
เพียงพอ 

 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
 

ขอ้ที่  ๔ 

๑๓โครงการ
ซ่อมวสัดุ
ครุภณัฑ ์

ผลผลิต (Outputs ) 
-   บุคลากรและนกัเรียนทุกคนมีวสัดุ 
ครุภณัฑท่ี์เพียงพอต่อการใชง้านและ
ไดรั้บการบ ารุงซ่อมแซมอยูเ่สมอ 
ผลลพัธ์ (Outcomes ) 
-  บุคลากร และนกัเรียนทุกคนมีวสัดุ 
ครุภณัฑใ์ชป้ระกอบการจดั 

-   บุคลากรและ
นกัเรียนทุกคนมีวสัดุ 
ครุภณัฑท่ี์เพียงพอต่อ
การใชง้านและไดรั้บ
การบ ารุงซ่อมแซม  
การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนอยา่ง
เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

มฐ. ๑๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๑.๑ 
 

ขอ้ที่  ๔,๖ 



 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/
จุดเน้น สพ
ม.๑๖ ข้อที่ 

๑๓โครงการ
ซ่อมวสัดุ
ครุภณัฑ ์(ต่อ 

กิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

   

 
 
     ๑.๒  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพเิศษ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ผลส าเร็จ 
(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ ตัวบ่งช้ี) 

สนอง
นโยบาย/

จุดเน้น สพม.
๑๖ ข้อที่ 

โครงการโรงเรียน
เพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวติโดยใช้
หลกัการและ
แนวคิดการเพิม่
ผลผลิตสู่เศรษกิจ
พอเพยีง 

ครู-นกัเรียนมีความรู้ความ
เขา้ใจแนวคิดการเพิม่ผลผลิต
และตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

โรงเรียนไดรั้บรางวลั
รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง
ระดบัประเทศโครงการ
คดัเลือกผลงานการ
จดัหาประโยชน์จาก
ท่ีดิน โดยวิธี ปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) 

มฐ. ๑๔ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๔.๒ 
มฐ. ๑๕ 
ตวับ่งช้ี ๑๕.๑ 
ตวับ่งช้ี ๑๕.๒ 

ข้อที่ 
๑,๒,๓,๔,๗,๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒.  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 
  มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูแลสุขภาพและออกก าลงั
กายสม ่าเสมอ 

๘๗.๐๐ ๑.โครงการส่งเสริมกีฬาเบญจมิตร
เกมส ์
๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามยั 
๓.โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
๔.พฒันาป้องกนัสารเสพติดและ
อุบตัิเหตุ 
๕.กิจกรรมในเคร่ืองแบบ 
๖.พฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระศิลปะ 
๗.โครงการพฒันาป้องกนัสารเสพ
ติดและอุบตัิเหตุ 
๘.โครงการพฒันางานโภชนาการ 
๙.โครงการส่งเสริมดา้นกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

๑.๒ มีน ้ าหนกั ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑม์าตรฐาน 

๙๑.๐๐ 

๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากภาวะที่เส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภยั อุบตัิเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๘๗.๐๐ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตวัเอง มีความมัน่ใจ กลา้
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 

๙๐.๐๐ 

๑.๕ มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น ๙๐.๐๐ 
๑.๖ สร้างผลงานจากการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้น

ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์กีฬา / นนัทนาการ 
๑๐๐ 

เฉลี่ย ๙๐.๘๓ 

 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดเียี่ยม 

      ๑.  วิธีการพัฒนา 
๑.ส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ดา้นสุขภาพนกัเรียน 
๒.วางแผนการพฒันา  
๓.จดักิจกรรม โดยใชแ้บบทดสอบสมรรถนะ ใชกิ้จกรรมนนัทนาการตามความสนใจ ที่

หลากหลาย ทั้ง ดนตรี กีฬา การแสดงนาฏศิลป์ 
      ๒.  ผลการพัฒนา 

นกัเรียนมีความพงึพอใจ และมีสมรรถนะตามเกณฑ ์นกัเรียนมีความสุขในการท ากิจกรรม
ตามความสนใจดา้นกีฬา นนัทนาการ ดนตรี 
      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. จดักลุ่มสนใจที่หลากหลาย 
๒.ให้เวลาในกิจกรรมนนัทนาการมากขึ้น 



 

 

๓. รับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกบันกัเรียน 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๒.๑ มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์าม
หลกัสูตร 

๙๕ ๑.พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
๒.พฒันาผูเ้รียนดว้ยกิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 
๓.ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมนกัเรียน 
๔.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกวนั
ศุกร์ 
๕.กิจกรรมจิตอาสา 

๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัํกูตเวที
ต่อผูมี้พระคุณ 

๘๕.๐ 

๒.๓ ยอมรับความคิดเห็นและ
วฒันธรรมที่แตกต่าง 

๘๘.๒๐ 

๒.๔ ตระหนกั ร่วมคุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

๘๕.๒๐ 

เฉลี่ย ๘๘.๓๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
      ๑.  วิธีการพัฒนา 

๑. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๒.ส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชน 
 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
๑.บรรลุผลตามเป้าหมายตวับ่งช้ี 
๒.ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจในกิจกรรม 
 

      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
วเิคราะห์ ปรับปรุง พฒันา โครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานตวับ่งช้ี เป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และหลกัสูตร ความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมทีักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 
 
ที่ 

 
ตัวบ่งช้ี 

 
ระดับคุณภาพ 

รองรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
จากหอ้งสมุดแหล่งเรียนรู้
และส่ิงต่าง ๆ รอบตวั 

๘๐ ๑.บนัทึกการเขา้ใชห้อ้งสมุด ICT 
๒.สรุปโครงการส่งเสริมรักการอ่านและ
ตวัอยา่งบนัทึกรักการอ่าน 
๓.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 

๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน ฟัง พดู 
อ่านเขียน และตั้งค  าถามเพือ่
หาความรู้เพิม่เติม 

๘๘ ๑.โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 
๒.โครงการส่งเสริมงานประชาสมัพนัธ ์

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่
การเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๘๕.๔๐  
๑.กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในเคร่ืองแบบ 
๒.โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 
๓.โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนดา้น
วทิยาศาสตร์ 

๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

๘๘.๔๐ ๑.โครงการส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนดา้น
วทิยาศาสตร์ 
๒.โครงการพฒันาการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เฉลี่ย ๘๕.๔๐  

ระดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก  

 
๑.วิธีการพัฒนา      
๑.มีการประเมินโครงการ 

 ๒.น าผลการประเมินโครงการมาพฒันา 
 ๓.จดัโครงการในลกัษณะที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเพิม่มาก
ขึ้น 
 ๔.ส่งเสริมนกัเรียนที่มีความสามารถพเิศษและนกัเรียนที่สนใจ ใหมี้ความเป็นเลิศในการใช้
เทคโนโลยกีารเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 



 

 

๒.ผลการพัฒนา  
๑.มีโครงการที่สนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ในหลาย ๆ ดา้น 

 ๒.นกัเรียนมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยแีสวงหาความรู้และน าเสนอผลงาน 
๓.แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นสนใจ ในการแสงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมสีติและสมเหตุสมผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่
อ่าน ฟัง ดู และส่ือสารโดย
การพดู หรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๘๗ ๑.โครงการOne Day Camp (ค่ายภาษาองักฤษ
แสนสนุก) 
๒.โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๓.โครงการพฒันาการเรียนกาสอนภาษาไทย 
๔.ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
๕.พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย 
๖.พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ 
๗.จิตอาสา 
๘.พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
๙. โครงการพฒันาการเรียนการสอนในทุกกลุ่ม
สาระ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๑๐.โครงการส่งเสริมกิจการนกัเรียน 
๑๑.โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑๒.โรงเรียนตน้แบบโรงเรียนในฝัน 

๔.๒ น าเสนอวธีิคิด วธีิ
แกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือ
วธีิการของตนเอง 

๘๕ 

๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตดัสินใจ
แกปั้ญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ  

๘๒ 

๔.๔ มีความคิดริเร่ิม และ
สร้างสรรคผ์ลงานดว้ย
ความภาคภูมิใจ 

๘๐ 

เฉลี่ย ๘๓.๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
๑.  วิธีการพัฒนา 
๑.ประชุมครูเพือ่วางแผนพฒันาครูและผูเ้รียน 
๒.เขียนโครงการ ก าหนดงานเพือ่น าเสนอฝ่ายบริหารและด าเนินการต่อไป 
๓.น าโครงการมาปฏิบตัิเพือ่พฒันาผูเ้รียน 
๔.ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัจริงในแต่ละกลุ่มสาระและมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
 



 

 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี

สติและสมเหตุสมผล 
      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.ควรพฒันาครูผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง โดยใชร้ะบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และส่ือในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระ 

๒.ควรมีการติดตามประเมินผลการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
๓.ใหแ้รงเสริมและขวญัก าหลงัใจแก่ผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ 

 
มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๕.๑ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์

๘๓.๐๐ -โครงการงานวชิาการจ านวน ๓๐ โครงการ 
โดยแยกตามกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระและ 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
- โครงการจิตอาสา 
-โครงการส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการแก่ 
  บุคคลครอบครัวองคก์รหน่วยงานและ  
  สถาบนัสงัคมอ่ืนที่จดัการศึกษา 
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญั
ตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์

๘๕.๐๐ 

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน   
คิดวเิคราะห์และเขียน  
เป็นไปตามเกณฑ ์

๘๕.๐๐ 

๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไป
ตามเกณฑ ์

๒๕.๐๐ 

เฉลี่ย ๖๙.๕๐ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดี 

 
๑.  วิธีการพัฒนา 
๑.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การสร้าง พฒันา ในการด าเนินงานตามงานและโครงการ 
๒.เขียนโครงการ / ก าหนดการปฏิบติังาน / น าเสนอฝ่ายบริหาร 
๓.ด าเนินการ ปรับปรุง พฒันา  โครงการในการพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

กระบวนการพฒันาผูเ้รียน ครู การรับการสนบัสนุนจากชุมชน 
๔.ผูเ้รียน บุคลากรของสถานศึกษาและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติังานตามโครงการบรรลุ

วตัถุประสงค ์
๕.มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
๖.ประเมินผล รายงานผล และปรับปรุง พฒันางาน ด าเนินงานต่อไป 



 

 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
๑.สถานศึกษามีโครงการที่หลากหลายเพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
๒.ผูเ้รียน บุคลากรของสถานศึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
๓.ผลการด าเนินงานตามโครงการบรรลุวตัถุประสงคร้์อยละ ๑๐๐ 

      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑.มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงใหดี้ขึ้น 
๒.มีการท าโครงการที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนที่ไม่บรรลุวตัถุประสงค ์เพือ่ใหมี้การพฒันาได้

คุณภาพที่สูงขึ้น 
 

มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๖.๑ วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

๘๐.๐๐ ๑.โครงการจิตอาสา 
๒.ส่งเสริมกิจกรรมงานประชาสมัพนัธ์ 
๓.กิจกรรมวนัวชิาการ 
๔.กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๕.โครงการในกลุ่มสาระทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๖.กิจกรรมแนะแนว 
๗.กิจกรรมชุมนุม 

๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข มุ่งมัน่
พฒันางาน และภมิูใจในผลงาน
ของตนเอง 

๘๙.๔๐ 

๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ๘๖.๘๐ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพ 
ที่ตนเองสนใจ 

๘๗.๒๐ 

เฉลี่ย ๘๕.๘๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีมาก 

 
๑.  วิธีการพัฒนา 
๑. สร้างความตระหนกัใหผู้ส้อน ถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน 
๒. วางแผน กิจกรรมการใหค้วามรู้ผูเ้รียน ดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ดว้ยเทคนิคการเพิม่

ผลผลิต และการสืบคน้ขอ้มูล  
๓.ใชเ้ทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียน และครู 
๔.ประเมินความพงึพอใจและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
๑. ผูเ้รียนมีการคิดอยา่งเป็นระบบ 



 

 

๒. ผูเ้รียนสามารถท างานจนส าเร็จ 
๓.ผูเ้รียนมีความพงึพอใจ 

      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
น าเทคนิคของแนวคิดเพิม่ผลผลิตใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ฝึกปฏิบติัใหม้ากที่สุด 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมาย  
คุณภาพผูเ้รียน ทั้งดา้นความรู้ 
ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

๑๐๐ ๑.แผนการจดัการเรียนรู้ 
๒.วจิยัในชั้นเรียน 
๓.โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
๔.กิจกรรมการนิเทศภายใน 

๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล และใชข้อ้มูล 
ในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพือ่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

๙๐ ๑. วจิยัในชั้นเรียน 
๒.สถิติการขาดเรียน 
๓.รายงานผลการติดตามพฤติกรรม 

๗.๓ ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลและศกัยภาพ 
ของผูเ้รียน 

๙๐ ๑.แผนการจดัการเรียนรู้ 
๒.การประเมินที่หลากหลาย 
๓.โครงการเผยแพร่ผลงานครูและ
นวตักรรม 
 
 

๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและ
ภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน  มาบูรณา
การในการจดัการเรียนรู้  

๙๐ ๑.การจดัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
สภาพจริงในทอ้งถ่ิน 
๒.การใชโ้ปรเจคเตอร์ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๓.น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการ
เรียนการสอน 
๔.กิจกรรมการนิเทศภายใน 

 
 



 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผล 
ที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการที่
หลากหลาย 

๑๐๐ ๑.แผนการจดัการเรียนรู้ 
๒.หลกัฐานการประเมินที่หลากหลาย
ใหโ้อกาสผูเ้รียน 
๓.กิจกรรมวดัผลกลางภาคและปลาย
ภาคเรียน 

๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา  
และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียน   
ทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพ
ชีวติดว้ยความเสมอภาค 

๙๕ ๑.กิจกรรม โฮมรูม 
๒.กิจกรรมคุณธรรม-จริยธรรม 
๓ ระบบช่วยเหลือดูแลนกัเรียน 
๔.งานประจ าชั้น 

๗.๗ ครูมีการศึกษา วจิยัและพฒันา 
การจดัการเรียนรู้ในวชิาที่ตน
รับผดิชอบและใชผ้ลในการปรับ
การสอน 

๘๕ ๑.วจิยัในชั้นเรียน 
๒.แผนการจดัการเรียนรู้ 
 
 

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบตัิเป็น
แบบอยา่งที่ดี และเป็นสมาชิกที่
ดีต่อสถาบนัการศึกษา 

๑๐๐ ๑ เกียรติบตัรครูผูส้นบัสนุนนกัเรียน
เป็นผูน้ าฟ้ืนฟูศีลธรรมโลก 
๒.เกียรติบตัรครูธรรมศึกษาชั้นโท 
๓ เกียรติบตัรครูเขา้ร่วมโครงการ
ปฎิบตัิธรรม 

๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิา 
ที่ไดรั้บมอบหมาย เตม็เวลา  
เตม็ความสามารถ 

๑๐๐ ๑ แบบบนัทึกการเรียนการสอน 
๒ แบบบนัทึก โฮมรูม 
๓ แบบบนัทึกระบบดูแลนกัเรียน 

เฉลี่ย ๙๔.๔๔ 
 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 
 

๑. วิธีการพัฒนา 
 ๑. การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
 ๒. การสมคัรเชา้ร่วมโครงการ 
 ๓. การจดัท าโครงการ 
 
 
 



 

 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
 ๑ พฒันางานตามองคค์วามรู้จากการอบรม 
 ๒ น านกัเรียน/บุคลากรเขา้ร่วมโครงการ 
 ๓ ท าโครงการต่อเน่ืองเพือ่พฒันา 
      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 ๑ เตรียมการใหพ้ร้อมก่อนการจดัอบรม (ครูเขา้ใจทิศทางเดียวกนั) 
 ๒ ใหก้ารสนบัสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพือ่พฒันานกัเรียนดา้นความคิด
อยา่งจริงจงัต่อเน่ือง 
 ๓ ส่งเสริมบุคลากรใหไ้ดท้  าโครงการเพือ่นกัเรียนอยา่งจริงจงั 
 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ภาวะผูน้ า และความคิด
ริเร่ิมที่เนน้พฒันาผูเ้รียน 

๑๐๐ ๑.โครงการหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
๒.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน(O-NET) 
๓.โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน 
๔.โครงการงานวจิยัสู่หอ้งเรียน 
๕.โครงการพฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้
สู่คุณภาพระดบัสากล 
๖.โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
๗.โครงการส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอน 
๘.โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๙.โครงการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ
ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและ
การจดัการ 

๑๐๐ ๑.การประชุมหวัหนา้ฝ่ายทุกวนัพธุ 
๒.การประชุมครูทุกวนัศุกร์ 
๓. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
 



 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้น
แผนปฏิบตัิการ 

๙๕ ๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรและพร้อมรับการกระจายอ านาจ 

๙๕ ๑.โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูและ
บุคลากร 
๒.โครงการพฒันาส่ือนวตักรรมครู 
๓.ค าสัง่แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบงานแต่ละ
งาน 

๘.๕ นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
พงึพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

๙๕ ๑.โครงการรับนกัเรียน 
๒.กิจกรรมรองรับการประเมิน
โรงเรียนในฝัน 

๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษาทาง
วชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็
ศกัยภาพ 
และเตม็เวลา 

๙๕ ๑.โครงการหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
๒.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน(O-NET) 
๓.โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน 
๔.โครงการงานวจิยัสู่หอ้งเรียน 
๕.โครงการพฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนรู้
สู่คุณภาพระดบัสากล 
๖.โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
๗.โครงการส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอน 
๘.โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๙.โครงการส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๐.การประชุมหวัหนา้ฝ่ายทุกวนัพธุ 
๑๑.การประชุมครูทุกวนัศุกร์ 

เฉลี่ย ๙๖.๖๖ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 



 

 

๑.  วิธีการพัฒนา 
 ๑. ใชร้ะบบการมีส่วนร่วม โปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาล 
 ๒. การประชุมครูทุกวนัศุกร์และประชุมหวัหนา้ฝ่ายทุกวนัพธุ 
 ๓. ใชร้ะบบพีน่อ้ง ผองเพือ่น 
๒.  ผลการพัฒนา 
 ๑. ไดรั้บการรับรองโรงเรียนในฝัน(รุ่นที่ ๓) 
 ๒. ผลการทดสอบระดบัชาติ(O-NET) มีผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้น 
 ๓. โรงเรียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพและบคุลากรมีความพงึพอใจ 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. ใชร้ะบบการมีส่วนร่วม โปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาล 
 
มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้ 
และปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
 
 

๙๕ ๑.ประชุมคณะกรรมสถานศึกษาปี
การศึกษา๒๕๕๕ 
 ๑. ประชุมวนัองัคาร ที่ ๑ พ.ค. ๕๕ 
 ๒.ประชุมวนัพฤหสับดี ที่ ๘ก.ย. ๕๕ 
  ๓.  จดักิจกรรมวนัวชิาการเปิด  
บา้นญ.จ.พ. 
๔. กิจกรรมใหค้วามรู้ในคาจริยธรรม 
๕. กิจกรรมผูป้กครองเครือข่าย 
๖. กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
๗.กิจกรรมขบัขี่รู้กฎลดอุบติัภยัมี
ใบขบัขี่ 
๘.กิจกรรมหน่ึงจงัหวดัสงขลา หน่ึง
ต าบลฉลุงปลอดบุหร่ีเทิดไทอ้งค์
ราชนัย ์
 

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบั 
ติดตาม ดูแล และขบัเคล่ือน 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 

๙๐ 

๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการพฒันา
การศึกษา 

๙๕ 

เฉลี่ย ๙๓.๓๓ 
สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 



 

 

      ๑.  วิธีการพัฒนา 
๑. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินกิจการของโรงเรียนภาคเรียนละ ๒  คร้ัง 
๒. ประชุมผูป้กครองเพือ่การมีส่วนร่วมในการคิด แกปั้ญหา พฒันาและส่งเสริมการ

ด าเนินงานของโรงเรียนอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ๑ คร้ัง 
      ๒.  ผลการพัฒนา 

 ผลการด าเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้
      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สถานศึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครองและชุมชนมีการประชุมร่วมกนัอยา่ง
ต่อเน่ืองเพือ่เกิดการเช่ือมโยงในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
 

มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
ที่ ตัวช้ีวัด ระดับ

คุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 

(โครงการ / กิจกรรมที่ท า ) 

๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

๑๐๐ ๑.โครงการหลกัสูตรสถานศึกษาและการ
นิเทศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๒. หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้
ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั 
ความสามารถและความสนใจ 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕                                            
๒.โครงการพฒันาหลกัสูตรและการนิเทศ 
 

๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รียน 

๙๕ ๑.  โครงการกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ใน
เคร่ืองแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
๒. โครงการส่งเสริมดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิ
จริง จนสรุปความรู้ ที่ไดด้ว้ย
ตนเอง 

๙๕ ๑. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๒. โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการ
สอน 
 

 



 

 

ที่ ตัวบ่งช้ี 
ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม 
ตรวจสอบ แนะน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอน 

๙๕ ๑. โครงการหลกัสูตรสถานศึกษาและการ
นิเทศโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึง
ผูเ้รียนทุกคน 

๑๐๐ ๑. โครงการพฒันาระบบงานดูแลและ
ช่วยเหลือนกัเรียน 
๒. โครงการส่งเสริมพฒันาและป้องกนัสาร
เสพติดและอุบตัิเหตุ 
๓. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม 
นกัเรียน 
๔. โครงการส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรม 
๕. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
พฒันาสภาวะผูน้ านกัเรียน 

เฉลี่ย ๙๗.๕  

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

๑.  วิธีการพัฒนา 
   ๑. ประชุมผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
  ๒. เขียนโครงการ ก าหนดการปฏิบติังาน น าเสนอฝ่ายบริหาร 
  ๓. ด าเนินกิจกรรม  และประเมินผลการปฏิบติั 
      ๒.  ผลการพัฒนา 
  ผลการด าเนินงานของโรงเรียนส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว ้
      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนมีการประชุมร่วมกนั
อยา่งต่อเน่ืองเพือ่เกิดการพฒันา ทั้งในส่วนของสถานศึกษา  การจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นตรงกบัหลกัสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของ
ชุมชน 

 
 
 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๑.๑ หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั 
มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
พอเพยีง อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้ 
สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน 
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 

๙๕ ๑.โครงการโรงเรียนสวยส่ิงแวดลอ้มดี 
๒.โครงการซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์
๓.งานปรับปรุงส านกังานฝ่ายบริหาร
บุคคล 
๕.งานส่งเสริมเทคโนโลย ี
๖.งานยานพาหนะ 
๗.พฒันางานรักษาความปลอดภยั 
๘.งานประกนัอุบติัเหตุและสารเสพติด 
๙.งานส่งเสริมสุขภาพอนามยัโรงเรียน 
๑๐.งานหอ้งสมุด 
๑๑.โครงการกลุ่มสาระสุขศึกษา 
๑๒. โครงการพฒันาหอ้งศูนยก์ารเรียนสู่
ระดบัสากล 

๑๑.๒ จดัโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามยั และความปลอดภยั
ของผูเ้รียน 

๙๕ 

๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ที่เอ้ือ 
ใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๙๕ 

เฉลี่ย ๙๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

      ๑.  วิธีการพัฒนา 
๑. สร้างทศันคติร่วมในการรักถ่ิน ใหผู้ส้อน ถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน  
๒. วางแผน ส ารวจปรับปรุงอาคารสถานที่  
๓.สร้างใหน้กัเรียนรู้จกัรับผดิชอบอาคารสถานที่เรียน ดว้ยเทคนิคการเพิม่ผลผลิต 
๔.ประเมินความพงึพอใจและปรับปรุงกระบวนการท างาน ของนกัเรียนและอาคารสถานที่    

 ๒.  ผลการพัฒนา 
โรงเรียนมีหอ้งเรียนที่ดูดี สะอาด สนองความตอ้งการในการเรียนการสอน สืบคน้ของ

นกัเรียน 
 

      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑. ส่งเสริมจิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้ม  
๒. จดักิจกรรมการใหค้วามรู้ผูเ้รียน ดว้ยกิจกรรมที่หลากหลาย ดว้ยเทคนิคการเพิม่ผลผลิต

สร้างความตระหนกัในการดูแลอารสถานที่ใหดู้ดีตลอดเวลา 
 



 

 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๐ ๑.โครงการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
๒.งานตามแผนงานประกนั
คุณภาพภายใน 
๓.งานขอ้มูลสารสนเทศ 
๔.โครงการจดัท าแผนงาน
ประจ าปี 
๕. www.yjp.ac.th 
๖. yjp_sk@hotmail.com 
 
 

๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐๐ 

๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศ
ในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

๑๐๐ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐๐ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

๙๕ 

๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประกนัคุณภาพภายใน 

๑๐๐ 

เฉลี่ย ๙๙.๑๖ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

      ๑.  วิธีการพัฒนา 
๑.ประชุมบ่อย ๆ  
๒. ใชร้ะบบเทคนิคการเพิม่ผลผลิตในการด าเนินการใหเ้ป็นระบบ 
๓.แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๒.  ผลการพัฒนา 
เป็นไปตามเป้าหมาย ไดม้าตรฐาน  

      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ใชเ้ทคนิคการเพิม่ผลผลิตพฒันาระบบใหดี้ขึ้น และใชร้ะบบการมีส่วนร่วมใหม้าก 
 
 
 
 

http://www.yjp.ac.th/
mailto:๖.%20yjp_sk@hotmail.com


 

 

มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

ที่ ตัวช้ีวัด ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า ) 

๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
และบุคลากรของสถานศกึษา 
รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้ง 

๙๕ ๑.  โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน (กิจกรรมเปิดบา้น ญจพ.) 
 ๒.  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  
๓.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนงาน
วชิาการ(หอ้งสมุดเพือ่การเรียนรู้)  
๔.  โครงการส่งเสริมการอ่าน  
๕.  โครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์                                             
๖. โครงการส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๗.  โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๘.  โครงการพฒันาผูเ้รียนดา้นคณิตศาสตร์ 
๙.โครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
๑o. โครงการพฒันาการเรียนการสอนศิลปะ 
  ๑๑. โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม                                                                                                                                                        
สาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๒.โครงการพฒันาการเรียนการสอนการ
งานอาชีพและเทคโนโลย ี
๑๓.กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
๑๘.  กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 
 
 
 



 

 

ที่ ตัวช้ีวัด ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ / กิจกรรมที่ท า ) 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
บุคลากรภายในสถานศึกษา  
ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว 
ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

๙๘ 
 

๑. โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูและ
บุคลากร  

๒. โครงการส่งเสริมทกัษะทางวชิาการกบั
สถานศึกษาอ่ืน (กิจกรรมเปิดบา้น ญจพ.) 
๓.  โครงการศึกษาต่อและอาชีพ 
๔.โครงการส่งเสริมการแข่งขนักีฬา กรีฑา

เบญจมิตรเกมส์ 
๕.โครงการพฒันาระบบงานดูแลและ

ช่วยเหลือนกัเรียน  
๖.  โครงการพฒันางานประชาสมัพนัธ ์
๗.โครงการงานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
๘.  โครงการงานส่งเสริม พฒันาและ

ป้องกนัสารเสพติดและอุบติัเหตุ 
๙.  โครงการงานสมัพนัธชุ์มชน 

 เฉลี่ย ๙๖.๕  
 สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม  

 
๑.  วิธีการพัฒนา 

       ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน การสร้าง พฒันา ใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน-
ภายนอกสถานศึกษา  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวา่ง
สถานศึกษากบัครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 
       ๒. เขียนโครงการ / ก าหนดการปฏิบตัิงาน / น าเสนอฝ่ายบริหารเห็นชอบ  
       ๓. ด าเนินการสร้าง  ปรับปรุง พฒันา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอยา่งหลากหลาย  และจดั
ประชุม อบรม สมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคลากร ครอบครัว ชุมชน และองคก์ร 
       ๔. ผูเ้รียน บุคลากรของสถานศึกษา และผูท้ี่เก่ียวขอ้งใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
      ๕.  บุคลากรภายในสถานศึกษา สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้งมีการแลก
เล่ียนเรียนรู้เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาตนเองและองคก์ร 
       ๖. ประเมินผล   รายงานผล  และปรับปรุง พฒันางานด าเนินงานต่อไป  
 



 

 

๒.  ผลการพฒันา 
        ๑.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่หลากหลายเพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 
        ๒. ผูเ้รียน บุคลากรของสถานศึกษา และผูท้ี่เก่ียวขอ้งใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพือ่พฒันาการเรียนรู้ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
       ๓.  บุคลากรในสถานศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง ความเกิดการพฒันา
ตนเอง      จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
       ๑.  ควรพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง หลากหลาย  และพฒันาแหล่ง
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยใีหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
       ๒. ควรส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากร สถานศึกษา ชุมชน และองคก์รอยา่ง
ต่อเน่ือง  
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ที่ก าหนดขึน้ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๔.๑ จดัโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ 
ที่ก  าหนดขึ้น 
 
 

๑๐๐ ๑.โครงการพฒันาป้องกนัสารเสพติดและ
อุบตัิเหตุ 
๒.กิจกรรมโรงเรียนตน้แบบโรงเรียนในฝัน 
๓.โครงการคุณธรรมจริยธรรม 
๔.โครงการส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน 
๕.โครงการพฒันาสู่ความเป็นเลิศดา้นกีฬา 
๖.โครงการ พฒันาโรงเรียนหาดใหญ่เจริญ
ราษฎร์พทิยาเขา้สู่โรงเรียนตน้แบบการเพิม่
ผลผลิตตามหลกัปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
๗โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระต่าง ๆ  
๘.โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 
๙.ขอ้มูลสารสนเทศใน www.yjp.ac.th 

๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วสิยัทศัน์ ปรัชญา และจุดเนน้ 
ที่ก  าหนดขึ้น 
 
 

๙๕ 

เฉลี่ย ๙๗.๕ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 



 

 

      ๑.  วิธีการพัฒนา 
๑. สร้างความตระหนกั เป้าหมายเดียวกนั 
๒. วางแผนโดยใชแ้นวคิดการเพิม่ผลผลิต 
๓.ด าเนินกิจกรรมโดยใชห้ลกัการเพิม่ผลผลิต 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
โรงเรียนไดรั้บการรับรองโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ 

      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
๑.ส่งเสริม พฒันาหลกัการด าเนินงานตามแนวคดิการเพิม่ผลลิต 
๒. ใชเ้ทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการท างาน 

 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
 

มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 

ที่ ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 
ร่องรอยความพยายาม 
(โครงการ/กิจกรรมที่ท า) 

๑๕.๑ จดัโครงการกิจกรรมพิเศษ 
เพือ่ตอบสนองนโยบาย จุดเนน้ 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

๙๐ ๑.โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ (O-
NET) 
๒.โครงการโรงเรียนเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวติโดยใชแ้นวคิดเพิม่
ผลผลิตสู่เศรษฐกิจพอเพยีง 
 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมาย 
 

๙๐ 

เฉลี่ย ๙๐ 

สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน ดีเยี่ยม 

 
      ๑.  วิธีการพัฒนา 

๑. อบรม 
๒. ศึกษาดูงาน 
๓.นิเทศ ติดตาม 
๔. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศ 
 
 



 

 

      ๒.  ผลการพัฒนา 
ด าเนินการพฒันาโดยท าโครงการโรงเรียนเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติโดยใชแ้นวคิดเพิม่ผลผลิตสู่

เศรษฐกิจพอเพยีง 
      ๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑.ส่งเสริม และสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมมากขึ้น 
๒. พฒันาครูให้เขา้รับการอบรมและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
๓. ด าเนินโครงการเพือ่สนองจุดเนน้ นโยบายอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓.  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑   
ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

  
   

มาตรฐานที่ ๒ 
ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ที่พงึประสงค ์

  
   

มาตรฐานที่ ๓ 
ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

  
   

มาตรฐานที่ ๔ 
ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติและ
สมเหตุสมผล 

  

   

มาตรฐานที่ ๕ 
ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร 

  
   

มาตรฐานที่ ๖ 
ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  
   

ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๗ 
ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

  

   

มาตรฐานที่ ๘ 
ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

  
   

มาตรฐานที่ ๙ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

  

   

 



 

 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๑๐ 
สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่รอบดา้น 

   
  

มาตรฐานที่ ๑๑ 
สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที่
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

   
  

มาตรฐานที่ ๑๒ 
สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

   
  

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๑๓ 
สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

   

  

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔ 
การพฒันาสถานศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ 
ปรัชญา และจุดเนน้ที่ก  าหนดขึ้น 

   

  

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๕ 
การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนวทาง การ
ปฏิรูปการศึกษา เพือ่พฒันาและส่งเสริมสถานศึกษา 
ใหย้กระดบัคุณภาพสูงขึ้น 

   

  

 
 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม 
มีค่าเฉล่ีย  ๙๐.๙๐ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๔.๑  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทกุระดับช้ัน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑   จ านวน
นกัเรียน
ที่ได้

ระดบั ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๒๑๓ - ๑๑ ๒๕ ๕๐ ๓๐ ๓๕ ๒๗ ๓๕ ๙๗ ๔๕.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๑๔ ๒ ๓๖ ๔๐ ๖๓ ๓๗ ๒๑ ๑๑ ๔ ๓๖ ๑๖.๘๒ 
วทิยาศาสตร์ ๒๑๗ ๕ ๕๐ ๔๐ ๔๑ ๓๖ ๒๕ ๑๔ ๖ ๔๕ ๒๐.๗๔ 
สงัคมศึกษาฯ ๓๖๖ - ๔๐ ๘๗ ๘๐ ๕๘ ๕๗ ๓๒ ๑๓ ๑๐๒ ๒๗.๘๗ 
สุขศึกษาฯ ๔๐๒ 

๒ ๓ ๑๑ ๔๐ ๕๔ ๔๙ ๔๐ 
๒๐
๓ 

๒๙๒ ๗๒.๖๔ 

ศิลปะ ๑๘๓ - ๔ ๑๗ ๒๖ ๓๕ ๒๗ ๒๑ ๕๓ ๑๐๑ ๕๕.๑๙ 
การงานอาชีพฯ ๔๒๑ ๓ ๒๙ ๓๒ ๔๔ ๖๕ ๘๖ ๖๓ ๙๙ ๒๔๘ ๕๘.๙๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๖๕ 

- ๖๐ ๖๙ 
๑๐
๐ 

๕
๒ 

๒๓ ๑๒ ๔๙ 
๘๔ ๒๓.๐๑ 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒   จ านวน
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๙๒ ๑๗ ๒๒ ๓๖ ๓๔ ๓๑ ๒๕ ๒๔ ๒๐ ๖๙ ๓๕.๙๖ 
คณิตศาสตร์ ๑๙๔ - ๑๙ ๔๖ ๔๖ ๔๖ ๒๒ ๔๔ ๔ ๗๐ ๓๖.๐๘ 
วทิยาศาสตร์ ๑๙๐ ๑ ๒๒ ๕๔ ๓๒ ๒๖ ๒๒ ๙ ๒๔ ๕๕ ๒๘.๙๖ 
สงัคมศึกษาฯ ๓๒๐ - ๕๓ ๘๐ ๘๑ ๓๖ ๓๓ ๒๖ ๑๑ ๗๐ ๒๑.๘๘ 
สุขศึกษาฯ ๓๕๐ - ๔ ๑ ๕ ๓๗ ๓๖ ๕๗ ๒๑๐ ๓๐๓ ๘๖.๕๗ 
ศิลปะ ๑๖๑ - ๓๐ ๒๓ ๓๗ ๑๔ ๒๒ ๑๕ ๒๐ ๕๗ ๓๕.๔๐ 
การงานอาชีพฯ ๓๖๑ ๑๘ ๕๖ ๗๔ ๖๗ ๓๘ ๔๕ ๓๓ ๓๐ ๑๐๘ ๒๙.๙๒ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๒๒ ๒ ๔๙ ๕๘ ๑๐๑ ๕๓ ๓๒ ๑๕ ๑๒ ๕๙ ๑๘.๓๒ 
 
 

 
        

  



 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓   จ านวน
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๗๕ ๒๑ ๒๐ ๑๘ ๒๗ ๒๖ ๓๖ ๑๕ ๑๒ ๖๓ ๓๖.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๘๐ ๑๑ ๖๕ ๔๗ ๓๕ ๙ ๖ ๒ ๕ ๑๓ ๗.๒๒ 
วทิยาศาสตร์ ๑๗๑ - ๔๑ ๒๙ ๔๖ ๒๑ ๑๕ ๘ ๑๑ ๓๔ ๑๙.๘๘ 
สงัคมศึกษาฯ ๓๐๐ - ๒๐ ๕๙ ๗๔ ๖๒ ๖๓ ๙ ๑๓ ๘๕ ๒๘.๓๓ 
สุขศึกษาฯ ๓๒๕ ๑ ๒ ๖ ๗ ๓๔ ๕๗ ๔๕ ๑๗๓ ๒๗๕ ๘๔.๖๒ 
ศิลปะ ๑๕๐ - - - ๑ ๓ ๕ ๗ ๑๓๔ ๑๔๖ ๙๗.๓๓ 
การงานอาชีพฯ ๓๕๓ ๓ ๑๘ ๓๒ ๗๒ ๗๘ ๖๒ ๓๕ ๕๓ ๑๕๐ ๔๒.๔๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๓๐๑ - ๒๕ ๓๒ ๑๑๕ ๘๒ ๓๓ ๑๐ ๔ ๔๙ ๑๕.๖๑ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔   จ านวน
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๙๙ ๑ ๑๔ ๘ ๒๓ ๒๔ ๑๖ ๗ ๖ ๒๙ ๒๙.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๙๐ - ๑๒ ๑๙ ๓๔ ๑๖ ๑ ๕ ๓ ๙ ๑๐.๐๐ 
วทิยาศาสตร์ ๒๗๐ - ๔๕ ๕๔ ๖๕ ๓๗ ๓๓ ๑๒ ๒๔ ๖๙ ๒๕.๕๖ 
สงัคมศึกษาฯ ๑๖๒ - ๒๗ ๔๐ ๓๗ ๓๒ ๑๙ ๒ ๕ ๒๖ ๑๖.๐๕ 
สุขศึกษาฯ ๑๒๖ - - - - - ๔ ๓๑ ๙๑ ๑๒๖ ๑๐๐ 
ศิลปะ ๖๓ - - - - - - ๒ ๖๑ ๖๓ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๖๔ ๖ ๑๔ ๑๙ ๕๒ ๒๑ ๒๔ ๑๘ ๑๐ ๕๒ ๓๑.๗๑ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๒ - ๒๙ ๒๗ ๔๒ ๒๙ ๑๙ ๙ ๗ ๓๕ ๒๑.๖๐ 
 
 
 
 



 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๕   จ านวน
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๕๘ - ๘ ๗ ๑๓ ๑๒ ๑๒ ๓ ๓ ๑๘ ๓๑.๐๓ 
คณิตศาสตร์ ๕๐ - ๑๕ ๑๑ ๑๐ ๕ ๑ ๑ ๗ ๙ ๑๘.๐๐ 
วทิยาศาสตร์ ๗๘ - ๑๔ ๑๕ ๒๑ ๑๒ ๑๑ ๔ ๑ ๑๖ ๒๐.๕๑ 
สงัคมศึกษาฯ ๙๔ - ๑๒ ๑๔ ๑๖ ๑๕ ๒๔ ๙ ๔ ๓๗ ๓๙.๓๖ 
สุขศึกษาฯ ๗๒ - - ๒ ๔ - ๒๕ ๒๐ ๒๑ ๖๖ ๙๑.๖๗ 
ศิลปะ ๓๖ - - - - - - ๒ ๓๔ ๑๐๐ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๘๓ - ๕ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๙ ๑๓ ๑๐ ๔๒ ๕๐.๖๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๙๔ - ๑๑ ๒๑ ๓๐ ๒๑ ๖ ๒ ๓ ๑๑ ๑๑.๗๐ 
 
 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๖   จ านวน
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั 
๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ
นกัเรียนที่
ไดร้ะดบั ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวน 
ที่เข้า
สอบ 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๘๕ ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๙ ๑๓ ๑๕ ๓ ๙ ๒๗ ๓๑.๗๖ 
คณิตศาสตร์ ๘๒ ๑ ๒๙ ๒๑ ๑๐ ๘ ๓ ๔ ๖ ๑๓ ๑๕.๘๕ 
วทิยาศาสตร์ ๗๘ - ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๑๕ ๗ ๕ ๗ ๑๙ ๒๔.๓๖ 
สงัคมศึกษาฯ ๘๔ ๑ ๒ ๙ ๑๕ ๑๗ ๒๙ ๘ ๓ ๔๐ ๔๗.๖๒ 
สุขศึกษาฯ ๑๑๐ ๑ - ๒ ๑ ๓ ๗ ๘ ๘๘ ๑๐๓ ๙๓.๖๔ 
ศิลปะ ๕๖ - - - - - ๑ ๕ ๕๐ ๕๖ ๑๐๐ 
การงานอาชีพฯ ๑๑๒ ๕ ๓ ๔ ๑๓ ๑๗ ๑๗ ๑๙ ๓๔ ๗๐ ๖๒.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๒ - ๒๓ ๓๐ ๓๒ ๑๖ ๑๕ ๗ ๑๙ ๔๑ ๒๘.๘๗ 
 
 
 
 



 

 

     ๔.๒  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นกัเรียนที่
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ขีดจ ากดัล่าง
ระดบัประเทศ 

จ านวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัดี 
(ไดค้ะแนนเท่ากบัขีดจ ากดัล่างของประเทศข้ึนไป) 
จ านวน/คน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๗๔ ๒๑.๔๙ ๒๕.๔๑ ๒๕ ๓๓.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๗๔ ๔๓.๒๓ ๔๔.๒๑ ๓๙ ๕๒.๗ 
วทิยาศาสตร์ ๗๔ ๓๕.๔๓ ๓๗.๙๑ ๓๑ ๔๑.๘๙ 
สงัคมศึกษาฯ ๗๔ ๓๖.๔๓ ๓๙.๓๓ ๒๙ ๓๙.๑๙ 
สุขศึกษาฯ ๗๔ ๕๖.๒๒ ๕๘.๒๖ ๒๙ ๓๙.๑๙ 
ศิลปะ ๗๔ ๔๑.๐๑ ๔๓.๖๒ ๒๖ ๓๕.๑๓ 
การงานอาชีพฯ ๗๔ ๔๑.๐๘ ๔๔.๔๒ ๒๗ ๓๖.๔๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๗๔ ๒๗.๔๓ ๓๐.๓๒ ๒๖ ๓๕.๑๓ 

 เฉล่ีย  ๓๙.๑๙ 
 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จ านวน
นกัเรียนที่
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

ขีดจ ากดัล่าง
ระดบัประเทศ 

จ านวนและร้อยละของนกัเรียนท่ีไดร้ะดบัดี 
(ไดค้ะแนนเท่ากบัขีดจ ากดัล่างของประเทศข้ึนไป) 
จ านวน/คน ร้อยละ 

ภาษาไทย ๒๘ ๑๔.๑๑ ๒๐.๔๓ ๕ ๑๗.๘๕ 
คณิตศาสตร์ ๒๘ ๔๒.๗๓ ๔๙.๒ ๙ ๓๒.๑๔ 
วทิยาศาสตร์ ๒๘ ๒๔.๓๖ ๓๐.๔๐ ๓ ๑๐.๗๑ 
สงัคมศึกษาฯ ๒๘ ๒๗.๘๓ ๓๒.๙๘ ๒ ๗.๑๔ 
สุขศึกษาฯ ๒๘ ๕๘.๒๑ ๖๑.๙๘ ๑๑ ๓๙.๒๘ 
ศิลปะ ๒๘ ๒๕.๐๙ ๒๘.๙๗ ๑๐ ๓๕.๗๑ 
การงานอาชีพฯ ๒๘ ๔๕.๓๖ ๔๙.๙๓ ๑๔ ๕๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๘ ๑๘.๐๔ ๒๕.๓๐ ๑ ๓.๕๗ 

 เฉล่ีย  ๒๔.๕๕ 
 

 
 



 

 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ  (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สาระวิชา 

ผล O-NET เฉลี่ย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เปรียบเทียบผล O-NET กับปี

การศึกษา 
ที่ผ่านมา รวม

คะแนน
เชิง

ปริมาณ
และ
พฒันา 
การ 

(เตม็ 20 
คะแนน) 

ร้อยละ
นักเรียน
ช้ัน ม.3 
ที่ได้

ระดับด ี

ร้อยละ
นักเรียน 
ช้ัน ม.6 
ที่ได้

ระดับด ี

ร้อยละเฉลี่ย
ของ

นักเรียนช้ัน 
ม. 3 และม.6 
ที่ได้ระดับดี 

คะแนน
เชิง

ปริมาณ 
(รวม 16 
คะแนน) 

ร้อยละ
เฉลี่ย 
ของ

นักเรียน 
ที่ได้

ระดับด ี
ปี

การศึกษา
๒๕๕๖ 

ร้อยละ
เฉลี่ยของ
นักเรียน 
ที่ได้

ระดับดี 
ปี

การศึกษา
๒๕๕๕ 

คะแนน
พัฒนา 
การ 

(รวม 4 
คะแนน) 

คณติศาสตร์ ๓๓.๗๙ ๑๗.๘๕ ๒๕.๘๒ ๐.๕๒ ๒๕.๘๒ ๓๐.๒๑๕ ๐.๐๐ ๐.๕๒ 

ภาษาไทย ๕๒.๗ ๓๒.๑๔ ๔๒.๔๒ ๐.๘๕ ๔๒.๔๒ ๔๐.๑๒ ๐.๕๐ ๑.๓๕ 

วิทยาศาสตร์ ๔๑.๘๙ ๑๐.๗๑ ๒๖.๓๐ ๐.๕๓ ๒๖.๓๐ ๒๗.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๕๓ 

สังคมศึกษา ๓๙.๑๙ ๗.๑๔ ๒๓.๑๗ ๐.๔๖ ๒๓.๑๗ ๓๕.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๔๖ 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๓๙.๑๙ ๓๙.๒๘ ๓๙.๒๔ ๐.๗๙ ๓๙.๒๔ ๓๖.๔๒ ๐.๕๐ ๑.๒๙ 

ศิลปะ ๓๕.๑๓ ๓๕.๗๑ ๓๕.๔๒ ๐.๗๑ ๓๕.๔๒ ๓๗.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๗๑ 

การงานอาชีพ
ฯ 

๓๖.๔๘ ๕๐.๐๐ ๔๓.๒๔ ๐.๘๗ ๔๓.๒๔ ๕๔.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๘๗ 

ภาษาต่างประ
เทศ 

๓๕.๑๓ ๓.๕๗ ๑๙.๓๕ ๐.๓๙ ๑๙.๓๕ ๒๑.๖๐ ๐.๐๐ ๐.๓๙ 

เฉล่ียร้อยละ ๓๙.๑๙ ๒๔.๕๕ ๓๑.๘๗  ๓๑.๘๗ ๓๕.๔๐   

รวมคะแนน    ๕.๑๒   ๑.๐๐ ๖.๑๒ 

 
 
 



 

 

 
      ๔.๔  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๗ ๗๑ ๑๖ - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๐ ๗๑ ๙ - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๕ ๗๕ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๐ ๓๐ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๘ ๑๘ - - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๘ ๒๕ - - - 

รวม ๓๑๘ ๒๙๓ ๒๕ - - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๘๙.๒๙ ๑๐.๗๑ - - 

 
 
 
     ๔.๕  ผลการประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คดิวิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๗ ๔๔ ๔๓ - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๐ ๕๘ ๒๑ ๑ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๗๕ ๓๙ ๓๓ ๓ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๐ ๑๓ ๑๒ ๕ - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๘ ๑๖ ๒ - - 
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๘ ๑๑ ๑๗ - - 

รวม ๓๑๘ ๑๘๑ ๑๒๘ ๙ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๕๖.๙๒ ๔๐.๒๕ ๒.๘๓ - 

 
   
 
 



 

 

 
 
   ๔.๖  ผลการประเมนิกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๑ ๑๐๑  
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๙๔ ๙๔  
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๙๑ ๙๑  
มธัยมศึกษาปีที่ ๔ ๓๕ ๓๕  
มธัยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐ ๒๐  
มธัยมศึกษาปีที่ ๖ ๓๔ ๓๔  

รวม ๓๗๕ ๓๗๕  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

 
 
     ๔.๗  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน  ๕  ด้าน 
            ๑)  ดา้นความสามารถในการส่ือสาร 

ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการส่ือสาร จากการน าผลการเรียนรู้ในระดบั
ดีในกลุ่มสาระภาษาไทย และภาษาองักฤษของนกัเรียนเม่ือปลายปีการศึกษา ของทุกระดบัชั้น พบวา่
ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๙๑.๐๐ นัน่แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสารในระดบัดี  เพยีง ร้อยละ  
๙๑.๐๐ 
 
            ๒)  ดา้นความสามารถในการคิด 

ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการคิด  จากการน าผลการเรียนรู้ในระดบัดี
ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนเม่ือปลายปีการศึกษา ของทุกระดบัชั้น พบวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
๙๗.๑๗  นัน่แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการคิด ในระดบัดี  เพียง ร้อยละ ๙๗.๑๗ 
 
            ๓)  ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา 

ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  จากการน าผลการเรียนรู้ใน
ระดบัดีในกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนเม่ือปลายปีการศึกษา ของทุกระดบัชั้น พบวา่ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั ๘๓.๕๐  นัน่แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาในระดบัดี  เพยีง ร้อยละ  ๘๓.๕๐    



 

 

 
 
            ๔)  ดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  จากการน าผลการเรียนรู้
ในระดบัดีในกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ของนกัเรียนเม่ือปลายปีการศึกษา ของทุก
ระดบัชั้น พบวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๘๙.๒๘   นัน่แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต ใน
ระดบัดี  เพยีง ร้อยละ  ๘๙.๒๘    
 
            ๕)  ดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ผลการประเมินสมรรถนะดา้นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี จากการน าผลการเรียนรู้
ในระดบัดีในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ของนกัเรียนเม่ือปลายปีการศึกษา ของทุก
ระดบัชั้น พบวา่ค่าเฉล่ียเท่ากบั ๘๘.๔๐   นัน่แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีน
ระดบัดี  เพยีง ร้อยละ ๘๘.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตอนที่ ๔ 
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 

 
 ในบทน้ี  น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  โดยสรุป  ทั้งที่เป็น
จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา  ตลอดจนปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จ แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  รวมทั้งความตอ้งการการช่วยเหลือจากหน่วยงานตน้สงักดั  ดงัน้ี 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 ผลการด าเนินงานในภาพรวมโดยสรุป 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม ในดา้นมาตรฐานการศึกษา ๑๕ มาตรฐาน พบวา่  
๑. มาตรฐานดา้นผูเ้รียน จ านวน  ๖ มาตรฐาน  ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก ๕  

มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ ๔  และมาตรฐานที่ ๖ และผล
การประเมินอยูใ่นระดบัดี ๑ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๕  

๒. มาตรฐานดา้นการจดัการศึกษา จ านวน ๖ มาตรฐาน และผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี
เยีย่ม ๖ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๗ มาตรฐานที ่๘ มาตรฐานที่ ๙  มาตรฐาน  มาตรฐานที่ ๑๐  
มาตรฐานที่ ๑๑ และมาตรฐานที่ ๑๒ 

๓. มาตรฐานมาตรฐานดา้นสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ จ  านวน ๑ มาตรฐาน   ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดีมาก  

๔. มาตรฐานมาตรฐานดา้นอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา   จ  านวน ๑ มาตรฐาน  ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 

๕. มาตรฐานมาตรฐานดา้นมาตรการส่งเสริม จ านวน ๑ มาตรฐาน    ผลการประเมินอยูใ่น
ระดบัดีเยีย่ม 
จาการประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๖ จ านวน ๕๖ โครงการ 
พบวา่ ไดด้ าเนินการตามโครงการร้อยละ ๑๐๐    และผลการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการ พบวา่ โครงการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

๑. งานวจิยัสู่หอ้งเรียน ๑. การบริหารจดัการ การด าเนินโครงการ 
ผูรั้บผดิชอบ สามารถด าเนินการไดต้ามแผนงาน
ที่ก  าหนด 
๒. มีงบประมาณสนบัสนุนเพยีงพอ 
ผูรั้บผดิชอบสามารถใชง้บตามวงเงินที่จ  ากดัได ้
๓.มีอุปกรณ์พร้อมในการด าเนินงาน 
๔.ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนกัเรียน ครู
และผูป้กครอง ชุมชน 
๕. การประสานงานเพือ่ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

๒.รับนกัเรียน 
๓.พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
๔.จิตอาสา 
๕.กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
๖.พฒันางานระบบทะเบียนนกัเรียน 
๗.ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
๘.กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในเคร่ืองแบบ 
๙.พฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนดา้น
วทิยาศาสตร์ 
๑๐.พฒันานวตักรรมที่น าไปใชใ้นการเรียนการสอน 
๑๑.พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนดา้นคณิตศาสตร์ 
๑๒.ส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๑๓.โครงการ Mini Library  
๑๔ เปิดประตูสู่อาเซียน  
๑๕.พฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย  
๑๖.พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 

๑๗.พฒันาการเรียนการสอนศิลปะ  
๑๘.ส่งเสริมการแข่งขนั กีฬา-กรีฑาเบญจมิตรเกมส์  
๑๙.พฒันาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  
๒๐.พฒันาการเรียนการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

 

๒๑.แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ  
๒๒.กิจกรรม ธนาคารขยะรีไซเคิล  
๒๓.งานประกนัอุบติัเหตุนกัเรียนและบุคลากร  
๒๔.งานยานพาหนะ (น ้ ามนั)  
๒๕.โครงการพฒันาส านกังานฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

 

๒๖.พฒันาระบบงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  



 

 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

๒๗.พฒันางานป้องกนัสารเสพติดและอุบติัเหตุ ๑. การบริหารจดัการ การด าเนินโครงการ 
ผูรั้บผดิชอบ สามารถด าเนินการไดต้ามแผนงาน
ที่ก  าหนด 
๒. มีงบประมาณสนบัสนุนเพยีงพอ 
ผูรั้บผดิชอบสามารถใชง้บตามวงเงินที่จ  ากดัได ้
๓.มีอุปกรณ์พร้อมในการด าเนินงาน 
๔.ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งนกัเรียน ครู
และผูป้กครอง ชุมชน 
๕. การประสานงานเพือ่ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ 

๒๘.ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมนกัเรียน 
๒๙.ส่งเสริมศกัยภาพครูและบุคลากร 
๓๐.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
๓๑.พฒันางานรักษาความปลอดภยั 
๓๒.พฒันาศกัยภาพนกัเรียนผูน้ า 
๓๓.ปรับปรุงส านกังานฝ่ายฯลบริหารทัว่ไป 
๓๔.พฒันาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ICT 
๓๕.พฒันางานธุรการ 
๓๖.พฒันางานวทิยส่ืุอสาร 
๓๗.ส่งเสริมเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้  
๓๘.พฒันางานประชาสมัพนัธ ์  
๓๙.ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัโรงเรียน  
๔๐. โครงการพฒันางานโภชนาการ  
๔๑.ส่งเสริมบทบาทการปฏิบตัิงานกรรมการ
สถานศึกษา 

 

๔๒.สมัพนัธชุ์มชน  
๔๓ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์  
๔๔.ค่าสาธารณูปโภค  
๔๕.อาคารสวยส่ิงแวดลอ้มดี  
๔๖.ยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-net)  
๔๗.โรงเรียนเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติโดยใชแ้นวคิด
เพิม่ผลผลิตสู่เศรษฐกิจพอเพยีง 

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึงโรงเรียนจดัการ
บริหารการใชป้ระโยชน์จากท่ีดิน โดยวิธี ปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice)  

๔๘. ส่งเสริมทกัษะทางวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  
๔๙.พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหาดใหญ่
เจริญราษฎร์พทิยา 

 

๔๕.ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  
ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนที่
จดัการศึกษา (งานหอ้งสมุด) 

 

 ๕๑.ส่งเสริมการอ่าน  



 

 

 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปัจจยัสนบัสนุน 

๕๒.ส่งเสริมดา้นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
๕๓.โครงการพฒันางานการเงิน  
๕๔.จดัระบบขอ้มูลพสัดุ  
๕๕.ส่งเสริมการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 

๕๖.ปัจฉิมนิเทศ  
 

๒.  จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

     ๒.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ๑)  จุดเด่น 

๑. นกัเรียนมีความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ไดดี้กวา่การเรียน 
๒. นกัเรียนมีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี และมีทกัษะชีวติที่น่าพอใจ 
๓. นกัเรียนมกัใชเ้วลาวา่งในการเล่นดนตรีและกีฬา  

 ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
๑.นกัเรียนขาดความตระหนกัในความรับผดิชอบต่อการเรียนและการสอบ  ท าให้

ผลสมัฤทธ์ิไม่ดีเท่าที่ควร และผลสอบระดบัชาติอยูใ่นระดบัต ่า 
๒. นกัเรียนมีทกัษะการคิดวเิคราะห์  และการส่ือสาร ในระดบัที่ไม่เป็นที่พอใจ 
๓. นกัเรียนมีทกัษะการแกปั้ญหา ในระดบัที่ไม่เป็นที่พอใจ 

     ๒.๒  ด้านการจัดการศึกษา 
๑)  จุดเด่น 

 ๑.ครูมีความรับผดิชอบต่อกิจกรรม มุ่งมัน่เพือ่บรรลุเป้าหมาย 
 ๒.ครูส่วนใหญ่มีความรู้ ทกัษะการสอน 
 ๓. การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการบริหาร 
 ๔.บุคลากรไดรั้บการพฒันาตามความสนใจ 
 ๕.โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เขม้แขง็  
 ๖.การจดัการเรียนการสอนหลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการและความถนดั 
 ๗.ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดี 
 ๘.โรงเรียนมีหอ้งเรียนที่สะอาด สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน มีกิจกรรมเสริมสร้างนิสยั ๕ ส 

๙.โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีระบบขอ้มูลสารสนเทศทางสืบคน้ไดท้าง
อินเทอร์เน็ต 



 

 

 ๑๐. ครูมีการจดัท าส่ือประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายอยา่งสม ่าเสมอ 
 ๑๑. ครูมีการอบรมและท าผลงานวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ 
 ๑๒. ระบบนิเทศภายในมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓. ระบบประกนัคุณภาพมีประสิทธิภาพ 

๑๔.  หลกัสูตรเปล่ียนแปลงตามนโยบายรัฐบาล 
 ๑๕. ครูด าเนินการสอนควบคู่กบังานวจิยั 
 ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 

๑. พฒันาการท าผลงานทางวชิาการสู่ความเป็นเลิศ 
๒. พฒันางานวจิยัสู่ความเป็นเลิศ 
๓. พฒันาระบบการรับสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
๔. พฒันาระบบการนิเทศภายในสู่ความเป็นเลิศ 
๕. พฒันาหอ้งสมุดและเทคโนโลยสู่ีความเป็นเลิศ 
๖. พฒันาบุคลากรดา้นงานประกนัคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๗. พฒันาระบบประกนัคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
๘. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ 
๙. พฒันาระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ  

 
     ๒.๓  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๑)  จุดเด่น 
 ๑.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๒.โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัองคก์รภายนอกเพือ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 
 ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การแลกเปล่ียนเรียนรู้งานที่ปรึกษาหรืองานประจ าชั้น 
 ๒. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทกัษะการสอน การแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน 
 
     ๒.๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑)  จุดเด่น 
 ๑.โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่เนน้ดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 ๒. บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการดา้นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
 ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมใหเ้กิดผลอยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพอนัโดดเด่น 
 
 



 

 

     ๒.๕  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 ๑)  จุดเด่น 
 ๑. โรงเรียนมีโครงการและกิจกรรมที่เนน้และตอบสนองนโยบาย 
 ๒. บุคลากรใหค้วามร่วมมือในการงานดว้ยดี 
 
 ๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
 ส่งเสริมใหเ้กิดผลอยา่งต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพอนัโดดเด่น 
 
๓.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

๑. พฒันาความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ แนวคดิการเพิม่ผลผลิตใหก้บับุคลากร และเขา้
ร่วมโครงการกบัสถาบนัเพิม่ผลผลิต เพือ่สานต่อแนวคิด เน่ืองจากพสูิจน์แลว้วา่ แนวคิดน้ีสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั และจะช่วยพฒันาทกัษะการคิด ระบบการท างาน ทกัษะชีวติให้กบั
ผูเ้รียนไดดี้ 
     ๒. พฒันาความรู้ ทกัษะใหก้บับุคลากร ดา้นระบบส่ือสารอิเล็กทอร์นิกส์ 

๓. สร้างแหล่งเรียนรู้ดา้นแนวคิดเพิม่ผลผลิตภายในโรงเรียน เพือ่เพิม่จุดเด่นใหส้ามารถเป็น
ที่เรียนรู้ของชุมชนได ้

๔. สร้างความตระหนกัในการเรียนของนกัเรียนเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 
๕. วางแผน พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พฒันาผูเ้รียน ตามวสิัยทศัน์ “มุ่งมัน่พฒันา ความรู้คู่

คุณธรรม สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ในปี ๒๕๕๘” 
๖. สร้างจิตส านึกรักความสะอาด 
 

๔.  ความต้องการและการช่วยเหลอื 
๑. เน่ืองจากโรงเรียนตั้งอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ร่มร่ืนน่าอยู ่แต่ไม่เอ้ือในหลาย ๆ อยา่ง เช่น 

ระบบเทคโนโลยกีารส่ือสาร บอดสญัญาณ ทั้งสญัญาณโทรศพัท ์ และสญัญาณอินเทอร์เน็ต  การพฒันา
ระบบตอ้งใชเ้งินทุนสูง  ขอรับการสนบัสนุนการติดตั้งระบบสญัญาณ   

๒. ดา้นไปรษณีย ์ใชร้ะบบไปรษณียช์นบท จดหมายถึงโรงเรียนชา้ ตอ้งการบุรุษไปรษณีย์
ส่งด่วน  ไดป้ระสานไปแลว้ แต่ก็เงียบหายไป 

๓.ดา้นอาคารสถานที่ โรงฝึกงานไม่มี ใชอ้าคารเรียนชัว่คราวในการจดัการเรียนการสอน มี
บริเวณแต่ไม่มีงบก่อสร้าง เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนไม่เอ้ือ แต่ความตอ้งการของนกัเรียนมีสูง 

๔. โรงเรียนขาดบรรณารักษห์อ้งสมุด และครูดา้นทศันศิลป์ 
 

------------------------------



 

 

 

คณะท างาน 
 
ที่ปรึกษา 

๑. นายณรงค์  พิสุทธ์ชาติ  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๒. นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สพม. ๑๖  
๓. นายประกอบ  หาญณรงค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

 
ผู้รับผิดชอบงานประกัน 

๑. นายอนนัต ์ หวนัอาหลี 
๒. นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์

     
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน  
 ๑.  นายประกอบ  หาญณรงค ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 

๒. นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
๓. นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
๔.  นายวนิิจ  เสง้เสน   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๕.  นางสุภาพ  สงัขส์งฆ์   หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
๖.  นางอมรรัตน์  เจะ๊พงศ ์  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
ผู้จัดท าเอกสาร 

๑. นายอนนัต ์ หวนัอาหลี 
๒. นางสาวเพญ็ณี  มณี 
    

 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดมาตรฐานที่ตอ้งใชส้ าหรับการรายงานตามค ารับรองปฏิบตัิราชการ 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม ่าเสมอ จ าแนกตามระดบัผลการ
ประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - ๖ ๗๖ ๑๙ ๑๐๑ 

ม.๒ - - ๔ ๕๑ ๓๙ ๙๔ 

ม.๓ - - ๔ ๔๙ ๓๗ ๙๐ 

ม.๔ - - ๑ ๒๑ ๑๓ ๓๕ 

ม.๕ - - - ๑๔ ๖ ๒๐ 

ม.๖ - - ๒ ๒๒ ๑๐ ๓๔ 
รวม - - ๑๗ ๒๓๓ ๑๒๔ ๓๗๔ 
ร้อยละ - - ๔.๕๔ ๖๒.๓๗ ๓๓.๑๕ ๑๐๐ 

 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีน ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ จ าแนกตามระดับผลการประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - ๗ ๕๘ ๓๖ ๑๐๑ 

ม.๒ - - ๕ ๔๕ ๔๔ ๙๔ 

ม.๓ - - ๖ ๔๐ ๔๔ ๙๐ 

ม.๔ - - ๒ ๑๕ ๑๘ ๓๕ 

ม.๕ - - - ๕ ๑๕ ๒๐ 

ม.๖ - - - ๖ ๒๘ ๓๔ 
รวม - - ๒๐ ๑๖๙ ๑๘๕ ๓๗๔ 
ร้อยละ - - ๕.๓ ๔๕.๑๙ ๔๙.๔๖ ๑๐๐ 



 

 

     ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
            ตามจินตนาการ 

ระดับช้ัน 

กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุนทรียภาพ 

ลักษณะของกิจกรรมที่
จัด 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นร.ที่
เข้า
ร่วม 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

ลักษณะของ
กิจกรรมที่จัด 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน 
นร.ที่
เข้า
ร่วม 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

ม.๑ ๑.โครงการพฒันาการ
เรียนการสอนสุขศึกษา
และพละศึกษา 
๒.โครงการส่งเสริม
การแข่งขนักีฬา-กรีฑา 
เบญ็จมิตรเกมส์ 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐ ๑.โครงการ
พฒันาการเรียน
การสอนศิลปะ 

๑๐๑ ๑๐๑ ๑๐๐ 

ม.๒ ๙๔ ๙๔ ๑๐๐ ๙๔ ๙๔ ๑๐๐ 

ม.๓ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ 

ม.๔ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ ๓๕ ๓๕ ๑๐๐ 

ม.๕ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 

ม.๖ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐ ๓๔ ๓๔ ๑๐๐ 
รวม ๓๗๔ ๓๗๔ ๑๐๐ ๓๗๔ ๓๗๔ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ าแนกตามระดับผลการ
ประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - - ๖๒ ๓๙ ๑๐๑ 

ม.๒ - - - ๔๘ ๔๖ ๙๔ 

ม.๓ - - - ๔๖ ๔๔ ๙๐ 

ม.๔ - - - ๑๗ ๑๘ ๓๕ 

ม.๕ - - - ๕ ๑๕ ๒๐ 

ม.๖ - - - ๗ ๒๗ ๓๔ 
รวม - - - ๑๘๕ ๑๙๑ ๓๗๔ 

ร้อยละ - - - ๔๙.๔๕ ๕๑.๐๖ ๑๐๐ 



 

 

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนทีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
      จ าแนกตามระดับช้ันและผลการประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ ๓ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - ๑๐ ๖๒ ๒๙ ๑๐๑ 

ม.๒ - - ๗ ๔๘ ๓๙ ๙๔ 

ม.๓ - - ๘ ๔๔ ๓๘ ๙๐ 

ม.๔ - - ๓ ๑๙ ๑๓ ๓๕ 

ม.๕ - - - ๙ ๑๑ ๒๐ 

ม.๖ - - - ๑๕ ๑๙ ๓๔ 
รวม - - ๒๘ ๑๙๗ ๑๔๙ ๓๗๔ 

ร้อยละ - - ๗.๔๙ ๕๒.๖๗ ๓๙.๘๔ ๑๐๐ 

 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนองาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

         จ าแนกตามระดับผลการประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - - ๖๗ ๓๔ ๑๐๑ 

ม.๒ - - - ๕๒ ๔๒ ๙๔ 

ม.๓ - - - ๕๐ ๔๐ ๙๐ 

ม.๔ - - - ๒๑ ๑๔ ๓๕ 

ม.๕ - - - ๗ ๑๓ ๒๐ 

ม.๖ - - - ๑๐ ๒๔ ๓๔ 
รวม - - - ๒๐๗ ๑๖๗ ๓๗๔ 
ร้อยละ - - - ๕๕.๓๕ ๔๔.๖๕ ๑๐๐ 

 



 

 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 
        อย่างมีสติสมเหตุผล จ าแนกตามระดับผลการประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ ๔ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - ๑๑ ๕๗ ๓๓ ๑๐๑ 

ม.๒ - - ๑๒ ๔๓ ๓๙ ๙๔ 

ม.๓ - - ๑๓ ๓๘ ๓๙ ๙๐ 

ม.๔ - - ๑๐ ๑๔ ๑๑ ๓๕ 

ม.๕ - - ๖ ๔ ๑๐ ๒๐ 

ม.๖ - - ๕ ๗ ๒๒ ๓๔ 
รวม - - ๕๗ ๑๖๓ ๑๕๔ ๓๗๔ 

ร้อยละ - - ๑๕.๒๔ ๔๓.๕๘ ๔๑.๑๘ ๑๐๐ 

 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิริเร่ิมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิจ  

       จ าแนกตามระดับผลการประเมิน 

ระดับช้ัน 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ ๔ 

ระดับ ๑ 
(ปรับปรุง) 

ระดับ ๒ 
(พอใช้) 

ระดับ ๓ 
(ดี) 

ระดับ ๔ 
(ดีมาก) 

ระดับ ๕ 
(ดีเยี่ยม) 

รวม 

ม.๑ - - ๘ ๕๘ ๓๕ ๑๐๑ 

ม.๒ - - ๙ ๔๕ ๔๐ ๙๔ 

ม.๓ - - ๑๐ ๔๑ ๓๙ ๙๐ 

ม.๔ - - ๗ ๑๕ ๑๓ ๓๕ 

ม.๕ - - ๔ ๔ ๑๒ ๒๐ 

ม.๖ - - ๓ ๕ ๒๖ ๓๔ 

รวม - - ๔๑ ๑๖๘ ๑๖๕ ๓๗๔ 

ร้อยละ - - ๑๐.๙๖ ๔๔.๙๒ ๔๔.๑๒ ๑๐๐ 

 



 

 

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพในรายตัวบ่งช้ี ใหพ้ิจารณาจากค าอธิบายและระดบัคุณภาพตามตวับ่งช้ี 
ของมาตรฐานการศึกษาเพือ่การประกันคุณภาพภายใน (ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ) (ไว้ในภาคผนวก) 

  

 

ค าอธิบายและระดับคุณภาพ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


