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ค าน า 

 
  ตามที่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พทุธศกัราช  ๒๕๔๒  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
๒ ) พทุธศกัราช  ๒๕๔๕  มาตรา ๙ (๓) ก าหนดใหมี้การจดัท ามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เพื่อใชเ้ป็นหลกั
ในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล  การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกัน
คุณภาพการศึกษานั้น จึงส่งผลให้โรงเรียน ตอ้งมีการเตรียมการเพื่อรองรับและด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติให้บรรลุผลส าเร็จ  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาจึงได้ท  าการ
วเิคราะห์องคก์ร เพื่อประเมินความพร้อม  ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัที่จะก าหนดทิศทางการจดัท าแผนกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการลงไปส่วนฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีการเช่ือมโยงทิศทางของโรงเรียนและการท างานให้
ประสานสอดคลอ้งกนัอยา่งเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
  เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สอดคลอ้งกบั       กลยทุธ์
ของ สพฐ. โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา จึงไดป้รับปรุงแผนกลยทุธ ์โดยใชก้ลยทุธ์ของสพฐ. จ  านวน 
๕ กลยุทธ์ แก้ไขเพิ่มเติมการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับตน้สังกดั  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
โรงเรียน เม่ือวนัที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดว้ยความร่วมมือของ หวัหนา้ฝ่าย  หวัหนา้งาน   และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และไดรั้บค าแนะน าจากหน่วยศึกษานิเทศก ์    ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
๑๖ ใหค้  าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลืออยา่งดียิง่มาโดยตลอด 
  ขอขอบคุณคณะผูร่้วมจดัท าแผนทุกท่าน และผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่มี
ส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธใ์นคร้ังน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  นับเป็นแผนกลยทุธ์ที่ทุกฝ่ายงานมีส่วน
ร่วมและเป็นเจา้ของร่วมกนั  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทุกฝ่ายงานจะใชแ้นวทางในการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์
ใหบ้รรลุเป้าหมายและวสิยัทศัน์ของโรงเรียน เพือ่ประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน ครู และชุมชน 
 
 
 
       

     โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
       
 
 
 



สารบัญ 
 

 หนา้ 
ค าน า  
สารบญั  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 

สภาพปัจจุบนัของสถานศึกษา ๑ 
ภารกิจ ๕ 
ผลการท างานที่ผา่นมา ๖ 

บทที่ ๒ สถานภาพของสถานศึกษา ๗ 
ผลการประเมินสภาพของสถานศึกษา ๗ 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ๙ 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ๑๑ 

บทที่ ๓ ทิศทางของสถานศึกษา ๑๕ 
วสิยัทศัน์ ๑๕ 
พนัธกิจ ๑๕ 
เป้าประสงค ์ ๑๖ 
เป้าหมายผลผลิตหลกั ๑๖ 
นโยบายโรงเรียน ๑๗ 
สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๑๗ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตร ๑๘ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙ 
คุณลกัษณะและศกัยภาพผูเ้รียนที่เป็นสากล ๒๐ 
มาตรฐานการศึกษา ๒๑ 
อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ สถานศกึษา ๒๖ 

บทที่ ๔ กลยทุธก์ารจดัการศึกษา ๒๗ 
กลยทุธร์ะดบัสถานศึกษา ๒๗ 
กลยทุธร์ะดบัแผนงาน ๒๗ 
กลยทุธร์ะดบัโครงการ ๓๐ 
กลยทุธร์ะดบักลุ่มสาระ ๕๐ 

ภาคผนวก  ๕๗ 
 



 

 
 

ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

****************** 
 

อาศัยอ านาจหน้าที่ตาม เจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  และพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๗  ก าหนดใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ใน
การมีส่วนร่วมจดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  ให้ความเห็นชอบใน
การจดัตั้งงบประมาณและรับผิดชอบต่อการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา ตลอดจน
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตอ้งการของนกัเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ได้มี
ส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  และขอลงนามรับรองการใช้
แผนกลยทุธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  ฉบบัน้ี ใหถื้อใชบ้ริหารงานโรงเรียนได ้

 
 

ลงช่ือ                 
            (นายณรงค ์ พสุิทธิชาติ) 

    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๑ 
บทน า 

 

สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา     
              

๑.ประวัติโรงเรียน 
   โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต ๑๖  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมเป็นสาขาของ
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค ์  ด าเนินการสอน ตั้งแต่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๗   ณ วดัเจริญราษฎร์  ต.
ฉลุง  อ .หาดใหญ่  จ.สงขลา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในวันที่   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๐  
กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจดัตั้งเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปี
การศึกษา  ๒๕๔๓  ยา้ยมาเปิดท าการสอน  ณ ที่ตั้งปัจจุบนั  และเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
เป็นตน้มาถึงปัจจุบนั 

๒.ที่ตั้ง 
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา   ตั้งอยูท่ี่  หมู่ที่  ๖  ต าบลฉลุง  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา   

อยูท่างทิศเหนือของส านกังานชลประทานที่  ๑๒  ประมาณหลกักิโลเมตรที่  ๘  ของถนนสายเพชรเกษมสาย
เก่า  มีพื้นที่  จ  านวน  ๘๐  ไร่  บนที่ดินสาธารณประโยชน์  เป็นเหมืองแร่เก่า  ช่ือ  ยงไทยเชียง 
 - อาณาเขตติดต่อ   

  -     ทิศเหนือ                   ติดต่อ  หมู่ที่ ๕  บา้นไร่ออ้ย    ต.ฉลุง 
   -    ทิศตะวนัออก               ติดต่อ  หมู่ที่  ๖ บา้นสวนพลู  ต.ฉลุง 
   -    ทิศตะวนัตก               ติดต่อ  หมู่ที่  ๔  ทุ่งร่ืน หวัจกัร ต.ฉลุง  
               -    ทิศใต ้  ติดต่อ  ต.ควนลงั 
- สภาพพื้นที่  เป็นเหมืองแร่เก่า และที่ลุ่ม   
- สภาพสงัคม  เป็นสงัคมชนบท  นบัถือศาสนาพทุธ  และอิสลาม   
- อาชีพ   ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม        
- สถานที่ส าคญั 

  -  วดัเจริญราษฎร์ 
                             -   วดัม่วงค่อม 
                             -   มสัยดิควนลงั 
                             -   ส านกังานชลประทานที่ ๑๒ 

                             -    สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต ้
   -   นิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้



๓.ช่ือโรงเรียนและสัญลักษณ์ 
ช่ือ           โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
ประเภท   โรงเรียนสหศึกษา 
อกัษรยอ่   ญ.จ.พ. 
วนัสถาปนาโรงเรียน   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๐ 
สญัลกัษณ์ของโรงเรียนแสงเทียนส่องสวา่งในดอกบวัอยูภ่ายในหนา้จัว่ทรงไทย 
สีประจ าโรงเรียน ฟ้า     หมายถึง  ความสูงส่ง  สง่า 

ม่วง   หมายถึง  ความซ่ือสตัย ์ สุจริต 
ขาว   หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ 

ตน้ไมป้ระจ าโรงเรียน   ตน้พกิุล 

แผนการจดัชั้นเรียน     ๓ - ๓ - ๔ / ๒ - ๒ - ๒ 

๔. บุคลากร 
 

ประเภท จ านวนคน หมายเหตุ 
ครู 

ลูกจา้งชัว่คราว 
๒๙ 
๕ 

ขอ้มูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

รวม ๓๔  

       ข้อมูลบุคลากร 

 
สถานภาพ 

เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา  
รวม ชาย หญิง ต ่ากว่า ตรี โท เอก 

ฝ่ายบริหาร ๑ ๑ - - ๒ - ๒ 
ภาษาไทย - ๔ - ๒ ๒ - ๔ 

ภาษาต่างประเทศ - ๔ - ๔ - - ๔ 
วทิยาศาสตร์ ๑ ๓ - ๓ ๑ - ๔ 
คณิตศาสตร์ ๒ ๒ - ๔ - - ๔ 
สงัคมศึกษา ๑ ๒ - ๓ - - ๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ - - ๒ - - ๒ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑ ๔ - ๕  - ๕ 

ศิลปะ ๑ - - ๑ - - ๑ 
  
 
 



สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา / ปริญญา รวม 
ชาย หญิง ต ่ากว่า ตรี โท เอก 

พฒันาผูเ้รียน - ๑ - ๑ - - ๑ 
ครูลูกจา้งชัว่คราว ๓ ๑ - ๔ - - ๔ 

บุคลากรสนบัสนุนการสอน ๑ ๑ ๑ ๑ - - ๒ 
รวม ๑๐ ๒๔ - ๒๙ ๕ - ๓ 

 

ขอ้มูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
๕.  อาคารสถานที ่

  ในจ านวนเน้ือที่  ๘๐  ไร่  ประกอบดว้ยอาคารสถานที่  ดงัน้ี 
  อาคารเรียนอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล จ านวน  ๑  หลงั 
  อาคารเรียนก่ึงถาวร   จ านวน  ๑ หลงั 
  อาคารเรียนชัว่คราว   จ านวน  ๑  หลงั 
  อาคารหอประชุม   จ านวน  ๑  หลงั 
  อาคารบา้นพกัครู   จ านวน  ๓  หลงั 
  อาคารบา้นพกันกัการภารโรง  จ านวน  ๑  หลงั 
  หอ้งน ้ าหอ้งสว้ม คสล.   จ านวน  ๒  หลงั 
  โรงอาหาร    จ านวน  ๑  หลงั 
  สนามฟุตบอล    จ านวน  ๑  สนาม 

  สนามบาสเกตบอล   จ านวน  ๑  สนาม 
  สนามเปตอง    จ านวน  ๑  สนาม 

๖.บุคลากร – นักเรียน  (ขอ้มูล ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) 
  นกัเรียน                ๔๑๖       คน ครู –อาจารย ์    ๓๒  คน 
  ผูช่้วยผูบ้ริหาร       ๑       คน ผูบ้ริหาร           ๑    คน 
  นกัการภารโรง (อตัราจา้งชัว่คราว)                         ๒  คน 

๗.ส่ิงอ านวยความสะดวก 
  -  โทรศพัท ์    ๑  เลขหมาย 
  -  โทรสาร    ๑   เคร่ือง 
  -  คอมพวิเตอร์บริหารงาน  ๑๐   เคร่ือง 
  -  คอมพวิเตอร์พกพา   ๗    เคร่ือง 

-  จานดาวเทียม    -   ชุด 
  -  ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ   ๑๗  จุด   



  -  หอ้งร่มพกิุล  (งานโสตทศันศึกษา)    ๑   หอ้ง 
  - หอ้งปฏิบตัิการ ศูนยก์ารเรียนรู้  ๘   หอ้ง 
  -  หอ้งสมุด    ๑   หอ้ง 
  -  ระบบ Internet    ๒  สญัญาณ 

๘.  ปรัชญาของโรงเรียน / อุดมการณ์ 
ปัญญา  นรน   รตน   หมายถึง  ปัญญาเป็น รัตนของนรชน 

๙.  คติพจน์ประจ าโรงเรียน 
กีฬาเด่น     เนน้คุณธรรม      น าวนิยั    ใฝ่ศึกษา    พฒันาสงัคม 

๑๐. ค าขวัญประจ าโรงเรียน 

  เรียนดี  กีฬาเด่น เนน้คุณธรรม น าสงัคม 

๑๑.  ข้อมูลชุมชน   
 ๑)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นสังคมชนบท  ประชาชนตั้งบา้นเรือน

อาศยัอยูก่ระจดักระจายสองขา้งถนนเขา้หมู่บา้น   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง  นับถือ
ศาสนาพุทธ  ด ารงอาชีพเรียบง่ายตามวิถีชีวิตแบบชนบท  ประชาชนมีความสนใจและให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือการจดัการสถานศึกษาของโรงเรียนอยา่งดีตลอดมา  โดยเจา้อาวาสวดัเจริญราษฎร์  ผูน้ าชุมชน  
และประชาชน  เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

๒) อาชีพส าคญั  เกษตรกรรมและรับจา้ง 
๓) ศาสนาพทุธ     
๔) รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  ๘๔,๐๐๐ .- บาท 

 ๕) โอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชน  ชุมชนให้การ
สนับสนุนในการพฒันาคุณภาพตลอดมา  โดยเจา้อาวาสวดัเจริญราษฎร์  ผูน้ าชุมชน  และประชาชน  เป็น
ก าลงัส าคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  นอกจากน้ีในชุมชนใกลส้ถานศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  ๖)  ขอ้จ ากดัของสถานศึกษากบัความร่วมมือของชุมชน 

การคมนาคม  ซ่ึงสถานศึกษาไม่ไดอ้ยูติ่ดถนนเพชรเกษมสายเก่า  ตอ้งเดินทางเขา้ใน
หมู่บา้นสวนพลู  หมู่ที่ ๖  ถึงโรงเรียนประมาณ  ๒ กิโลเมตร  และชาวบา้นในชุมชนมีระดบัการศึกษาที่ไม่
สูงท าใหส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษารายไดเ้ฉล่ียของชุมชนค่อนขา้งต ่า 

 
 
 
 



ภารกจิ 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการ 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๖  เปิด
ท าการเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๖ ชั้นเรียนบริหาร
จดัการตามแบบนิติบุคคล แบ่งงานออกเป็น  ๔ ฝ่าย ไดแ้ก่ งานบริหารวชิาการ งานบริหารบุคคล งานบริหาร
งบประมาณและแผนงาน งานบริหารงานทัว่ไป 
 

 
๒. บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม   

โรงเรียนจะด าเนินการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  ดงัน้ี 

- จดังบประมาณสนบัสนุนการพฒันาบรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม 
- จดัหา จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑท์ี่จ  าเป็นเพียงพอกบัการจดัการเรียนรู้ 
- จดัอาคารเรียน อาคารประกอบ ใหเ้พียงพออยูใ่นสภาพที่ใชง้านไดแ้ละเป็นปัจจุบนั  
- จดัสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่มร่ืน สดช่ืน สะอาด  สวยงาม และ

ปลอดภยั 
- จดัหอ้งเรียน หอ้งพเิศษ ใหเ้พียงพอ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- จดัสร้างและพฒันาสถานที่ส าหรับการออกก าลงักายพกัผอ่นที่เหมาะสมและ 
    ปลอดภยั 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมหอ้งน ้ า หอ้งสว้ม ใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม  

      ถูกสุขลกัษณะ และปลอดภยั 
-    จดัหอ้งสมุดใหไ้ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม โรงอาหารชัว่คราวใหส้ะอาด สดช่ืนสวยงามถูกสุขลกัษณะและ
ปลอดภยั 
 



ผลการท างานที่ผ่านมา 
เกียรติคุณ  /  เกียรติประวัติของโรงเรียน 

 โรงเรียนจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดการเพิม่ผลผลิต   
 โรงเรียนรางวลัพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๒ 
 โรงเรียนประชาธิปไตยตวัอยา่ง ปี ๒๕๕๓ 
 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (ในฝัน รุ่น ๓)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ ๒ 
สถานภาพของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมนิสภาพของสถานศึกษา 
 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นขั้นตอนที่ส าคญัของกระบวนการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ที่จะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและพฒันากลยทุธ์การด าเนินงานของโรงเรียนให้เหมาะสม   มี
ประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากปัจจยัที่มีผลกระทบต่อภารกิจของโรงเรียน  ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่ามี
ปัจจยัภายนอกอะไรบา้งที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค และปัจจยัภายในอะไรบา้งที่เป็นจุดแขง็   จุดอ่อนที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวในการด าเนินงานของโรงเรียน รวมถึงการคาดการณ์แนวโนม้ความเปล่ียนแปลง
ในอนาคต ซ่ึงผลการวิเคราะห์ที่จะน าไปใชค้วรสะทอ้นสภาพจริงของโรงเรียน  สามารถตรวจสอบหรือมี
ขอ้มูลรองรับ เพราะหากน าผลการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกตอ้งไปใช ้ อาจท าให้การก าหนดกลยทุธ์ในการพฒันา
โรงเรียนไม่ตอบสนองทิศทางที่พึงประสงค ์การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis   มีขอ้มูลดงัน้ี 
  สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนจ าแนกได ้ ๒  ประเภท 
 ๑. สภาพแวดล้อมภายนอก (External   environment ) โดยทัว่ไปมกัจะเป็นปัจจยัที่โรงเรียนไม่
สามารถควบคุมได ้ แต่พอที่จะคาดการณ์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงน ามาวิเคราะห์ประกอบการตดัสินใจได้
ว่าปัจจัยใด ที่ เป็นโอกาสน ามาใช้ประโยชน์ หรือเป็นอุปสรรคที่ควรหลบหลีก  โดยปกติทั่วไป
สภาพแวดลอ้มภายนอกยงัแยกไดเ้ป็น ๒  ลกัษณะ  คือ 
  ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป  (General  environment ) เป็นสภาพแวดลอ้มในระดบั
กวา้งที่มีผลกระทบโดยออ้มต่อการปฏิบติังานของโรงเรียน โดยทัว่ไปประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั ๔  ดา้น  
ซ่ึงในการวเิคราะห์เรียกโดยยอ่วา่   “STEP”  คือ 
    (๑) ปัจจยัดา้นสงัคมวฒันธรรม ( Socio – cultural factors : S ) เช่น 
โครงสร้าง ประชากร  การเคล่ือนยา้ย   อาชีพ  การศึกษา  การอนามัย  ค่านิยม  ความเช่ือ  วฒันธรรม  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ตลอดจนความรู้  ทศันคติ  พฤติกรรมของประชาชนที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบต่อภารกิจของโรงเรียน 
                 (๒) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี( Technological  factors : T )  เช่น การผลิตคิดคน้ทางเทคโนโลยต่ีาง 
ๆ  เคร่ืองจกัรกลทางอุตสาหกรรม  คอมพิวเตอร์  การจดัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ นวตักรรมและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับกระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ  ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภารกิจของ
โรงเรียน 
 



     (๓) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ( Economic  factors: E )  เช่นโครงสร้างทางรายได ้การกระจายรายได ้ 
ภาวะเงินเฟ้อ  สภาวะการวา่งงาน ฯลฯ มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภารกิจของโรงเรียน 

   (๔) ปัจจยัดา้นการเมืองและกฎหมาย ( Political and  legal  factors : P ) เช่น นโยบายของรัฐบาล  
พรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล  พระราชบญัญติั  พระราชกฤษฎีกา  พระราชก าหนด  ประกาศ
กระทรวง  กฎกระทรวง  ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีและระเบียบวิธีปฏิบติัต่าง ๆ ทางการบริหาร ฯลฯที่มี
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อภารกิจของโรงเรียน 
   ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกเชิงปฏิบัติการ   ( Operating  environment  ) 

 เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานของโรงเรียน นอกจาก
การพิจารณาในด้านสังคม เทคโนโลย ี เศรษฐกิจ และการเมือง  แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาองคป์ระกอบส าคญั
ไดแ้ก่ 

(1) สภาพปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัภารกิจโดยตรงของโรงเรียน 
(2) ลกัษณะของกลุ่มสงัคมผูรั้บผลประโยชน์และผูรั้บบริการ 
(3) ภาระงานที่เป็นความตอ้งการเร่งด่วน 
(4) ความพร้อมของสถานการณ์ในการจดัการศึกษาในปัจจุบนั 
(5) ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล ผูมี้อิทธิพลต่อการตดัสินใจด าเนินการของ 
       โรงเรียนรวมทั้งเจตคติของประชาชน 

 ๒. สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal   environment )  เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียน   การวิเคราะห์จะตอ้งเลือกปัจจยัที่ส าคญัมาพิจารณาว่า โรงเรียนมีจุดเด่น หรือจุด
แขง็อะไรบา้งที่ควรเสริมสร้างและน ามาใชป้ระโยชน์  และมีจุดดอ้ยหรือจุดอ่อนอะไรบา้ง ที่ควรปรับปรุง
และก าจดัออกไป ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัหลกั ๖  ดา้น  ซ่ึงในการวเิคราะห์เรียกโดยยอ่วา่ “ ๒S ๔M ” คือ 

(1) โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน ( Structure  and  Policy :  S๑ ) ไดแ้ก่  โครงสร้าง
และนโยบายที่ครอบคลุมภารกิจ ระดับข้าราชการประจ าตั้ งแต่กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน เช่นโครงสร้างการบริหาร  
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป้าประสงคข์องโรงเรียนระยะยาว และระยะสั้น ระเบียบวิธีปฏิบติั
และกฏเกณฑ ์ เครือข่ายการส่ือสาร  ฯลฯ 

(2) การใหบ้ริการและคุณลกัษณะผูเ้รียน  ( Service  and  Products : S๒ ) เช่น ความทัง่ถึง 
และความสามารถในการให้บริการทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งในดา้นการจดักิจกรรมและการเรียนการ
สอน  การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  บุคลิกภาพ
และสุขภาพ ( เก่ง  ดี  มีสุข)  ที่เกิดจากผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
  (๓)      บุคลากร  ( Man : M๑ )  เช่นความพอเพียงขออตัราก าลงั  ความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน  การก าหนดต าแหน่ง  การบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกยา้ย การเล่ือนระดบัปรับต าแหน่ง 
การบ าเหน็จความชอบ การฝึกอบรม  การลงโทษทางวินยั  ขวญัและก าลงัใจ  การติดต่อส่ือสาร ปฏิสัมพนัธ์



และวฒันธรรมการท างาน เป็นตน้  อาจสรุปเป็นประเด็นในการวเิคราะห์ที่ส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นปริมาณครูและ
คุณภาพครู 

(๔)      การเงิน( Money : M๒ )  เช่นความคล่องตวัในการเบิกจ่าย ไดแ้ก่ประสิทธิภาพใน
การบริหารเงิน  ความสามารถในการระดมทุน  ความสามารถใชเ้งินใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
  (๕)     วสัดุอุปกรณ์ (Materials : M๓)  ไดแ้ก่ความพอเพียงของส่ือ วสัดุ ครุภณัฑ ์ อาคาร
สถานที่ความสามารถในการจดัหา และประสิทธิภาพในการใช ้
  (๖)    การบริหารจดัการ ( Management : M๔) เช่น ความสามารถในการวางแผน  
ด าเนินการตามแผน การก ากับติดตามประเมินผล  การจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วม  การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยามีภารกิจในการจดัการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับไดแ้ก่ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT  
Analysis  ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม/ประเมินสถานภาพของโรงเรียน  สรุปไดด้งัน้ี 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี  “โอกาส”  มากกว่า  “อุปสรรค”  โดยสรุป  
ดังนี้ 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (s) 
๑. ชุมชนใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษา 
ส่งผลใหก้ารศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
๒. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ส่งผลใหผู้เ้รียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓. ผูป้กครองที่มีการศึกษาส่งผลต่อการส่งเสริม
นกัเรียน 

 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (s) 
๑. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข สถานบนัเทิง ร้านเกมและ
การแพร่ระบาดของสารเสพติด ผูเ้รียนบางส่วนเขา้ไป
มัว่สุมและ มีพฤติกรรมไม่พงึประสงคส่์งผลกระทบ
ต่อการศึกษาและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

๒. สภาพสงัคมที่เปล่ียนแปลง ครอบครัวที่แตกแยก 
พอ่แม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกอยา่งใกลชิ้ดท าใหลู้กมี
ปัญหาดา้นพฤติกรรม ส่งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษาและพฒันาผูเ้รียนเส่ียงต่อการออกกลางคนั 
๓. ภาวะ การส่งเสริมบุตรดา้นการเรียน 

 
 

 

 



โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านเทคโนโลยี (T) 
๑. ความเจริญทางเทคโนโลยมีีพฒันาการกา้วหนา้
อยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนรู้มีรูปแบบ
ที่หลากหลายและทนัสมยั 
๒. การน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใชใ้นการ
บริหารจดัการท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
ผูรั้บบริการมีความพงึพอใจ 
๓. โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนการองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

ด้านเทคโนโลยี (T) 
๑. การน าเทคโนโลยบีางประเภทมาใชเ้ช่น ร้านเกมส์
คอมพวิเตอร์/อินเตอร์เน็ต โดยขาดการควบคุมจาก
เจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบและผูเ้ก่ียวขอ้ง ท าให้ผูเ้รียนมี
พฤติกรรมไม่พงึประสงคส่์งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษา 

๒. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศมีความ
เจริญกา้วหนา้และเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้
สถานศึกษา ตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้นอยูต่ลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา 

ด้านเศรษฐกิจ (E) 
เศรษฐกิจของชุมชน รายไดข้องผูป้กครอง ๕๐% 
ส่งผลกระทบต่อการสนบัสนุนการศึกษาในทางที่
ดี 
 

ด้านเศรษฐกิจ (E) 
๑. ภาวะวกิฤติทางเศรษฐกิจ ท าใหผู้ป้กครองมีรายได้
นอ้ยและวา่งงาน จึงไม่สามารถสนบัสนุนการศึกษา
บุตร  
๒. ปัญหาการใชจ่้ายเงินในครอบครัว  

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
๑. นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อยา่งมีคุณภาพการเพิ่ม
เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลและเงินกองทุน
กูย้มื เพือ่การศึกษาของรัฐบาลช่วยลดค่าใชจ่้ายราย
ผูเ้รียนและผูป้กครอง ส่งผลดีต่อการจดัการศึกษา 
๒. การปฏิรูปการศึกษาตามพ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๒ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ของรัฐบาล 
ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกนั 
ส่งผลดีต่อการจดัการศึกษา 

ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 
๑. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานตน้สงักดับางอยา่ง
ไม่ชดัเจนโดยเฉพาะดา้นนโยบาย  ซ ้ าซอ้นกนั ยากแก่
การปฏิบติั ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา 
๒. ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการขาด
เสถียรภาพของรัฐบาลท าใหก้ารปฏิบตัิการศึกษาขาด
ความต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  ปรากฏว่ามี  “จุดแขง็”  มากกวา่  “จุดอ่อน”  โดยสรุปดงัน้ี 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s๑) 
๑. โรงเรียนจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหารและ
ระบบงานที่ชดัเจน ส่งผลใหก้ารพฒันาคุณภาพ
การศึกษาตามเป้าหมายการศึกษามีประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมี นโยบาย ทิศทางการจดัการศึกษา
เช่นปรัชญาการศึกษา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์และกลยทุธพ์ฒันาการศึกษาอยา่ง
ชดัเจน ท าใหค้รูและบุคลากรปฏิบตัิงานไปใน
ทิศทางเดียวกนั  
๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนอยูใ่น
ระดบัดีมาก 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s๑) 
๑. โรงเรียนยงัขาดวฒันธรรมองคก์รที่เขม้แขง็ 
ผูบ้ริหารและครูบางส่วนยดึติดกบัวธีิการท างาน
แบบเดิมๆท าใหก้ารผลกัดนังานและการขบัเคล่ือน
องคก์รไปสู่ความส าเร็จท าไดย้าก ส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๒. การก าหนดมาตรการ ระเบียบปฏิบติั วธีิปฏิบติัและ
ขอ้บงัคบัภายในโรงเรียน ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูและ
บุคลากรบางอยา่งไม่ชดัเจน ส่งผลใหก้ารด าเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพ 

 

ด้านผลผลิตและการบริการ (s๒) 
๑. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้น
วชิาการ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นทกัษะ
วชิาชีพ  ดา้นบุคลิกภาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศที่ดีท  าใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและ
คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์

 

ด้านผลผลิตและการบริการ (s๒) 
๑. ผูเ้รียนบางส่วนขาดทกัษะการคิด ทกัษะการเรียนรู้  
ท  าใหมี้พฤติกรรมไม่เหมาะสม มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่า ลาออกกลางคนัและไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
หลกัสูตรส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

๒. ผูเ้รียนบางส่วนขาดระเบียบวนิัยที่เขม้แขง็ ขาด
ความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้และมี
พื้นฐานทางการเรียนค่อนขา้งอ่อนส่งผลกระทบต่อ
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

๓. หลกัสูตรโรงเรียน แผนการเรียนและการจดัการ
เรียนการสอน ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียนเท่าที่ควร 

 
 

 

 

 

 



 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านครูและบุคลากร (M๑) 
๑. โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีวฒิุการศึกษาสูง 
มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวชิาชีพ ส่งผล
ใหก้ารปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ 

๒. ผูบ้ริหารครู บุคลากรมีคุณภาพและศกัยภาพใน
การปฏิบติังานมีความมุ่งมัน่ในการจดัการศึกษา
และไดรั้บการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลดี
ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

๓. บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถในดา้น
ต่าง ๆ เช่น การสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ีการสอน
ใหท้นัยดุสมยั มีความสามารถในการปฏิบตัิงาน
ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

ด้านครูและบุคลากร (M๑) 
๑. ผูบ้ริหารโรงเรียนยงัไม่เขา้ถึงปัญหาและความ
ตอ้งการของครู บุคลากรและผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
รวมทั้งการใชภ้าวะผูน้ า และการบริหารจดัการยงัขาด
ความเป็นเอกภาพ ส่งผลกระทบต่อการจดัการศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรยงัขาดทกัษะ การท าวจิยัในชั้น
เรียน ส่งผลกระทบต่อการจดัการเรียนรู้และพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M๒) 
๑. โรงเรียนมีการจดัท าแผนการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๒. โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่คล่องตวั ส่งผลใหก้าร
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

๓.โรงเรียนมีระบบตรวจสอบเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (M๒) 
โรงเรียนมีค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาค่อนขา้งมาก
และการจดัเก็บค่าบ ารุงการศึกษาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก  าหนด ส่งผลให้เงินหมุนเวียนและรายได้
คงเหลือลดนอ้ยลง 

 

ด้านวัสดอุุปกรณ์ (M๓) 
โรงเรียนมีอาคารสถานที่ วสัดุอุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพยีงพอการ
เรียนรู้ ส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านวัสดอุุปกรณ์ (M๓) 
โรงเรียนยงัขาดระบบการควบคุมดูแลและบ ารุงรักษา 
ส่ืออุปกรณ์ การสอนที่ดี เช่นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ,
เคร่ืองพมิพดี์ด ท าใหช้ ารุดเสียหายบ่อย ส่งผลกระทบ
ต่อการจดัการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

ด้านการบริหารการจัดการ (M๔) 
๑. โรงเรียนบริหารจดัการ โดยยดึหลกัการเพิม่
ผลผลิต การใชโ้รงเรียนเป็นฐานและวงจรคุณภาพ 
PDCA ท  าใหค้รูบุคลากรและผูรั้บบริการมีความ
เช่ือมัน่ในการจดัการศึกษา ส่งผลดีต่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
๒. โรงเรียนสนบัสนุนส่งเสริมครูและบุคลากร
ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้รูและ
บุคลากร มีความรู้และทกัษะวชิาชีพ สามารถ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. โรงเรียนจดัการศึกษาโดยเนน้พฒันาคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดบัโรงเรียน ระดบัฝ่าย ระดบักลุ่ม
สาระ ระดบัสายชั้น ระดบัหอ้งเรียนและระดบั
บุคคล  
๔. การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามระบบการเรียนรู้ 
ระบบดูแลช่วยเหลือและระบบกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
สมรรถนะของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา 

ด้านการบริหารการจัดการ (M๔) 
๑. มีการเปล่ียนแปลงตวับริหารบ่อยท าใหก้าร
ด าเนินงานขาดความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
๒. โรงเรียนขาดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลใหก้ารประสานงานขอ้มูลในแต่ละฝ่ายไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะห์/ประเมนิศักยภาพของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
 

ปรากฏวา่  ปัจจยัภายนอกมี   “โอกาส ๒.๓”มากกว่า “อุปสรรค ๑.๖”   ส่วนปัจจยัภายในมี  “จุด
แขง็ ๓.๐๗  มากกว่า   “จุดอ่อน ๐.๕๐”    โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   มีสถานภาพโน้มเอียงไป
ในต าแหน่งที่  “เอ้ือและแขง็”  ดงัแผนภูมิรูปภาพ(รูปไข่) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
จากการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโรงเรียนวิเคราะห์ไดว้่าภายในที่เป็นจุดแข็งของ

โรงเรียน สามารถด าเนินการจดัการศึกษามีคุณภาพ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดไปหาดา้น
ที่เป็นจุดแข็งน้อยที่สุดไดด้งัน้ี  ดา้นบุคลากร  ดา้นโครงสร้างและนโยบาย  ดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน  
ดา้นการบริหารจดัการ  ดา้นวสัดุอุปกรณ์  ดา้นผลผลิตและการบริการ  ส่วนปัจจยัที่เอ้ือต่อการจดัการศึกษา
ของโรงเรียน เรียงล าดบัจากดา้นที่เอ้ือมากที่สุดไปหาดา้นที่เอ้ือนอ้ยที่สุดไดด้งัน้ี  ดา้นการเมืองและกฎหมาย  
ดา้นเทคโนโลยี   ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและวฒันธรรม  ดังนั้นเม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว สรุปได้ว่า
สถานภาพของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา โนม้เอียงไปในลกัษณะ “เอ้ือและแขง็” 

กลยทุธ ์ที่ใชค้วรเป็นการสร้างความเติบโต ไดแ้ก่  การขยาย การพฒันา การส่งเสริม 
 

โอกาส 
(+) 

จุดอ่อน (-) จุดแขง็ 
(+) 

อุปสรรค (-
) 

๑.๖ 

๐.๕ 

๒.๓ 

๓.๐๗ 

เอ้ือและแขง็ 

๑.๗
๙ 

๓.๕ 



บทที ่๓ 
ทศิทางของสถานศึกษา 

 
 

วสัิยทศัน์ 
 

จากการก าหนดวสิยัทศัน์เพือ่การด าเนินงาน ที่ผา่นมา โรงเรียนประสบผลส าเร็จตามวสิยัทศัน์ที่วา่ 
“โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์ ความรู้คู่คุณธรรม กา้วล ้าสู่โรงเรียนในฝัน ในปี ๒๕๕๕” โรงเรียนเขา้รับ
การตรวจเยีย่ม และไดรั้บการรับรองโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓) เม่ือวนัที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๕ เป็นการบรรลุตามวสิยัทศัน์ของโรงเรียน  

จากการเปล่ียนแปลงของสภาพปัจจุบนั นโยบายโรงเรียนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและการกา้วสู่สากลของประเทศไทย โรงเรียนจึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์เพื่อเปล่ียนแปลง และพฒันา
โรงเรียนต่อไป  ดงัน้ี  “โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม น าเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่มาตรฐานสากล    ภายในปี  ๒๕๕๘ ”  

 
 
พนัธกจิ 
 

จากวสิยัทศัน์ ไดก้  าหนดกรอบพนัธกิจของโรงเรียน ดงัน้ี  
๑. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฒันานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณลักษณะตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข และมีศกัยภาพตามมาตรฐานสากล  
๒.  พฒันากระบวนการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนธรรมาภิบาล สร้างโอกาสและดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนบูรณาการกระบวนการเรียนรู้และประกนัคุณภาพการศึกษา 
๓.  พฒันาการเรียนรู้และพฒันาให้ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและเพิ่มศักยภาพในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
๔. พฒันาการบริหารงบประมาณและทรัพยากรให้มีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 
 
 
 



เป้าประสงค์ 
 

ตามที่โรงเรียนไดรั้บการรับรองโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ (ในฝันรุ่นที่ ๓ )  เป้าประสงคข์องโรงเรียน
ยงัคงยดึตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝัน ดงัน้ี  

ด้านนักเรียน 
มีนิสยัใฝ่เรียน  รักการอ่าน  และการคน้ควา้  สามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองเป็นคนดีมีคุณธรรม  

รู้จกัคิดวเิคราะห์  มีทกัษะการด ารงชีวิตในสังคมยคุใหม่  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู้  สร้างงาน   สร้างอาชีพ  สามารถน าเสนอผลงานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์    สืบสานวฒันธรรมไทยอยา่ง
มัน่ใจในตนเอง 

ด้านครู 
มีทกัษะวิชาชีพในการพฒันาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยใช้ส่ือ 

นวตักรรมและเทคโนโลยี  ที่ทนัสมัย เหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้นสนใจ       ใส่ใจ  ดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนตามหลักและวินัยนักเรียนเชิงบวกและการพฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

ด้านผู้บริหาร 
เป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจดัการที่ดี  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ภายใต้

ขอ้จ  ากดั มีความรู้ ความสามารถในการพฒันาวชิาการ หลกัสูตร  นวตักรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฎิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
เก่ียวขอ้ง 

ด้านโรงเรียน  
เป็นโรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพ  มีบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภยั และมีมาตรการอนุรักษพ์ลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลกัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสให้นักเรียนไดเ้รียนรู้สู่
สากล มีเอกลักษณ์โดดเด่นตน้แบบของการปฏิรูปการศึกษาอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเกิดจาการร่วมคิด ร่วมปฎิบติั  
ร่วมพฒันา ร่วมสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประชาคม 

ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
ใหก้ารยอมรับ เช่ือถือ มีคามรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของและสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 
เป้าหมายผลผลติหลกั 
 

 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ไดก้  าหนดเป้าหมายผลผลิตหลกัของสถานศึกษา โดยยดึตาม
มาตรฐานการศึกษา สพฐ.  ดงัน้ี 



 ๑. ผูเ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
 ๒. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค ์

๓. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
๔. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี

เหตุผล 
๕. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร 
๖. ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 
นโยบายโรงเรียน 
 

 นโยบายการด าเนินงานของโรงเรียน ยดึหลกัการเพิม่ผลผลิต Q C D S M  E  E  เพือ่องคก์ร เพือ่  
บุคลากร และเพือ่สงัคม  ดงัน้ี  
 ๑. สร้างพลงัขบัเคล่ือนใหโ้รงเรียนมีระบบการบริหารและการจดัการโรงเรียนที่ดี ตามแนวคิดการ
เพิม่ผลผลิต  ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรียนมาตรฐานสากล และมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ควบคู่กบัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ลดปัญหาการออกกลางคนั  และปัญหายาเสพติด โดยอาศยัหลกัการจดัการเรียน
การสอนเพศวถีิ 
 ๓. สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัใหเ้ป็นมืออาชีพ 
 ๔. เพิม่สมรรถนะของโรงเรียนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ๕. ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคีเครือข่ายอุปถมัภท์ีเ่ขม้แขง็ 

 
สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 

คุณภาพผูเ้รียนดา้นสมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน ๕ ขอ้ ไดย้ดึตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ดงัน้ี 

๑. ความสามารถในการส่ือสาร หมายถึง ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก 
และทศันะของตนเอง เพือ่เปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง
และสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

๒. ความสามารถในการคิด หมายถึง รู้จกัคิดวเิคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยา่งสร้างสรรค ์คิดอยา่งมี
วจิารณญาณ และคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบั
ตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 



๓. ความสามารถในการแกปั้ญหา หมายถึง เขา้ใจความสมัพนัธแ์ละการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผลคุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

๔. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ หมายถึง ใชก้ระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเน่ือง ท างานและอยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง
บุคคล จดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆอยา่งเหมาะสม รู้จกัปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม
สภาพแวดลอ้ม และหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง รู้จกัเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ทกัษะ
กระบวนการทางเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียนตามหลกัสูตร 
 

 โรงเรียนยึดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ ดงัน้ี 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
ตวัช้ีวดั  ๑.๑ เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ  

๑.๒ ธ ารงไวซ่ึ้งความเป็นไทย              
๑.๓ ศรัทธา ยดึมัน่ และปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา  
๑.๔ เคาระเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

๒. ซ่ือสัตย์สุจริต 
ตวัช้ีวดั ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ  

๒.๒ ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผูอ่ื้นทั้ง กาย วาจา ใจ 
๓. มีวินัย 
ตวัช้ีวดั    ประพฤติตามขอ้ตกลง กฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม 
๔. ใฝ่เรียนรู้ 
ตวัช้ีวดั  ๔.๑ ตั้งใจเพยีงพยายามในการเรียน และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

               ๔.๒ แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดว้ยการ
เลือกใชส่ื้ออยา่งเหมาะสม  สรุปเป็นองคค์วามรู้ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

๕. อยู่อย่างพอเพยีง 
ตวัช้ีวดั ๕.๑ ด าเนินชีวติอยา่งพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม            



 ๕.๒ มีภูมิคุม้กนัในตวัที่ดี ปรับตวัเพือ่อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน 
ตวัช้ีวดั ๖.๑ตั้งใจและรับผดิชอบในหนา้ที่การงาน                                                  

๖.๒ ท างานดว้ยเพยีงพยายามและอดทนเพือ่ใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
๗. รักความเป็นไทย 
ตวัช้ีวดั ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมไทยและมีความกตญัญูกตเวที 

๗.๒ เห็นคุณค่าและใชภ้าษไทยในการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม    
๗.๓ อนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ 
ตวัช้ีวดั  ๘.๑ ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยดว้ยความเตม็ใจโดยไม่หวงัผลตอบแทน                

๘.๒ เขา้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 สถานศึกษา  มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝัง เสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์น
การด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดงัน้ี 
 ๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และตระหนักในความส าคญั ของการด าเนิน
ชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดงัน้ี 
                  ๑.๑ มีความรู้ ความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเช่ือมโยงกบัระบบเศรษฐกิจ
ทัว่ไป 
                  ๑.๒ มีความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
                  ๑.๓ เห็นประโยชน์ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงและการใชแ้นวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่การพฒันาตนเอง พฒันากลุ่ม และพฒันา
สงัคม 
 ๒. มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดงัน้ี 
     ๒.๑มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการพฒันาอาชีพ เช่น การเกษตร การผลิต
และจ าหน่ายสินคา้ การด าเนินธุรกิจ การใชจ่้ายและการออม ฯลฯ 
     ๒.๒ ใชแ้ละพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดและย ัง่ยนื  
     ๒.๓ สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
     ๒.๔ รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 ๓. ปฏิบติัตนและด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดงัน้ี 
     ๓.๑ ปฏิบตัิตนใหมี้ความพอประมาณ รู้จกัการประมาณตน รู้จกัศกัยภาพของตนที่มีอยู ่



     ๓.๒ ปฏิบติัตนอยา่งมีเหตุผล ปฏิบติัส่ิงต่าง ๆ บนพื้นฐานของความมีสติ ปัญญา ยดึทางสายกลาง
ในการปฏิบตัิ 
      ๓.๓ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตวั พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ  
                ๓.๔  มีความรอบรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง  สามารถคิดวิเคราะห์และปฏิบัติด้วย ความรอบคอบ 
ระมดัระวงั 
     ๓.๕ ปฏิบตัิตนและด าเนินวถีิชีวติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ขยนั อดทน เพียรพยายาม แบ่งปัน มีสติ ปัญญา มีวินัย พึ่งตนเอง แบ่งปัน เอ้ืออาทร รับผิดชอบและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (มีคุณธรรม) 
 

คุณลกัษณะและศักยภาพผู้เรียนทีเ่ป็นสากล 
 

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพที่
ส าคญั ดงัน้ี 

๑) ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิทัล (Digital-Age Literacy) มีความรู้พื้นฐานที่จ  าเป็นทาง วิทยาศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลย ีรู้ภาษา ขอ้มูล และทศันภาพ (Visual & Information Literacy) รู้พหุวฒันธรรมและ
มีความตระหนกัสานึกระดบัโลก (Multicultural Literacy & Global Awareness)  

๒) ความสามารถคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive Thinking) มีความสามารถในการ
ปรับตวั สามารถจดัการกบัสภาวการณ์ที่มีความซบัซอ้น เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ สามารถก าหนด/ตั้งประเด็นค าถาม 
(Hypothesis Formulation) เพือ่นาไปสู่การศึกษาคน้ควา้ แสวงหาความรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ ขอ้มูล สารสนเทศ และสรุปองคค์วามรู้  (Knowledge Formation) ใชข้อ้มูลเพื่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  

๓) ทักษะการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication) ความสามารถในการรับและ
ส่งสาร การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเอง เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งมีทกัษะในการเจรจาต่อรองเพื่อ
ขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ ตลอดจนสามารถเลือกใชว้ิธีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม  

๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจาวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม สามารถจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่างๆ อยา่งเหมาะสมและ
นาไปสู่การปฏิบติั/นาไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม บริการสาธารณะ (Public service) ซ่ึงหมายถึงการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Global Citizen)  



๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบคน้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการที่หลากหลาย 
(Searching for Information) เลือกและใชเ้ทคโนโลยดีา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อ
การพฒันาตนเองและสงัคม ในดา้นการเรียนรู้การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง
เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ดงัน้ี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่  ๑  ผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
๑.๑ มีสุขนิสยัในการดูสุขภาพและออกก าลงักาย  สม ่าเสมอ 
๑.๒ มีน ้ าหนกั  ส่วนสูง  และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 
๑.๓ ป้องกนัตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความรุนแรง    

โรคภยั  อุบตัิเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมัน่ใจ  กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
๑.๕ มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดีและใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
๑.๖ สร้างผลงานจากเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 
 
มาตรฐานที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
๒.๑ มีคุณลกัษณะที่พงึประสงคต์ามหลกัสูตร  
๒.๒ เอ้ืออาทรผูอ่ื้นและกตญัญกูตเวทีต่อผูมี้พระคุณ  
๒.๓ ยอมรับความคิดและวฒันธรรมที่แตกต่าง  
๒.๔ ตระหนกั  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

มาตรฐานที่  ๓  ผู้เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพฒันา  
                         ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๓.๑ มีนิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้  และส่ือต่างๆ  รอบตวั 
๓.๒ มีทกัษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พดู  เขียน  และตั้งค  าถามเพือ่คน้หาความรู้เพิม่เติม  



๓.๓ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพือ่การเรียนรู้ระหวา่งกนั  
๓.๔ ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน  
 
มาตรฐานที่  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  คดิสร้างสรรค์   ตัดสินใจ 
                         แก้ปัญหาได้อย่างมสีติสมเหตุผล 
๔.๑ สรุปความคิดจากเร่ืองที่อ่าน  ฟัง  และดู  และส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
๔.๒ น าเสนอวธีิคิด  วธีิแกปั้ญหาดว้ยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตดัสินใจแกปั้ญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  
๔.๔ มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมิใจ  
 
มาตรฐานที่  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
๕.๑ ผมสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
๕.๔ ผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์

 
มาตรฐานที่  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี

ต่ออาชีพสุจริต 
๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
๖.๒ ท างานอยา่งมีความสุข  มุ่งมัน่พฒันางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
๖.๓ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้  ทกัษะกระบวนการสมรรถนะ  และ

คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์
๗.๒ ครูมีการวเิคราะห์ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  และใชข้อ้มูลในการวางแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันา

ศกัยภาพของผูเ้รียน 
๗.๓ ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการทาง

สติปัญญา 
๗.๔ ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมมิปัญญาของทอ้งถ่ินมาบูรณา



การในการจดัการเรียนรู้ 
๗.๕ ครูมีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย 
๗.๖ ครูใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรียนและคุณภาพชีวติดว้ย

ความเสมอภาค 
๗.๗ ครูมีการศึกษา  วจิยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวชิาที่ตนรับผดิชอบ  และใช้ผลในการปรับการ

สอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๗.๙ ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ไดรั้บมอบหมายเตม็เวลา  เตม็ความสามารถ 
  
มาตรฐานที่  ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๘.๑ ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคิดริเร่ิมที่เนน้การพฒันาผูเ้รียน 
๘.๒ ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวจิยัเป็นฐาน

คิดทั้งดา้นวชิาการและการจดัการ 
๘.๓ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการ 
๘.๔ ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหพ้ร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๘.๕ นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา 
๘.๖ ผูบ้ริหารใหค้  าแนะน า  ค  าปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเตม็ศกัยภาพและเตม็

เวลา 
 

มาตรฐานที่  ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากบัติดตาม  ดูแล  และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๙.๓ ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 

 
มาตรฐานที่  ๑๐  สถานศึกษามกีารจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

อย่างรอบด้าน 
๑๐.๑ หลกัสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 
๑๐.๒ จดัรายวิชาเพิม่เติมที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนดั  ความสามารถและความสนใจ 
๑๐.๓ จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ  ความสามารถความถนดั  และ

ความสนใจของผูเ้รียน 



๑๐.๔ สนบัสนุนใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
๑๐.๕ นิเทศภายใน  ก ากบั  ติดตามตรวจสอบ  และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
๑๐.๖ จดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเ้รียนทุกคน 
 
มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
๑๑.๑ หอ้งเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารเรียนมัน่คง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิงอ านวยความสะดวก  

พอเพยีง  อยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้  สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน  และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียน 
๑๑.๒ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รียน 
๑๑.๓ จดัหอ้งสมุดที่ใหบ้ริการส่ือและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เอ้ือใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเองและหรือ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๓ จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือ่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง 
๑๒.๖ จดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง 
                            การเรียนรู้ 
๑๓.๑ มีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา  เพือ่พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู ้
ที่เก่ียวขอ้ง 

๑๓.๒ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวา่งสถานศึกษากบัครอบครัว  
ชุมชน  และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

 
 
 



มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่  ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นทีก่ าหนดขึน้ 
๑๔.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมายวสิยัทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 
๑๔.๒ ผลการด าเนินงานส่งเสริมใหผู้เ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย  วสิัยทศัน์  ปรัชญา  และจุดเนน้ของ

สถานศึกษา 
 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่  ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโนบาย  จุดเน้น  แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึน้ 
๑๕.๑ จดัโครงการ  กิจกรรมพเิศษเพือ่ตอบสนองนโยบาย  จุดเนน้  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 
อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ประกาศอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา เม่ือ
วนัที่ ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ดงัน้ี 

๑. อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา : นักเรียนมีมารยาทดี ยิม้ไหวท้กัทาย ท างานอยา่งมีระบบและมี
คุณธรรม ตามแนวคิดเพิม่ผลผลิต  

๒. เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา : โรงเรียนตน้แบบแนวคิดเพิม่ผลผลิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
QCDSMEE   นัน่คือ คุณภาพ (Quality)  ตน้ทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery)  ความปลอดภยั(Safety)  ขวญั
และก าลงัใจ (Morale) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)   จรรยาบรรณ (Ethics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๔ 

กลยุทธ์ การจดัการศึกษา 

 
กลยุทธ์ระดบัสถานศึกษา 

 

จากวิสัยทศัน์ของโรงเรียน  ที่ว่า  “โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา มุ่งพฒันาความรู้คู่คุณธรรม น า
เศรษฐกิจพอเพยีง สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2558” และเพือ่สนองต่อกลยทุธข์อง สพฐ.  
  โรงเรียน หาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา   จึงไดก้  าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์รเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
โดยใชเ้ทคนิคการ Brain Strumming ไดก้ลยทุธร์ะดบัองคก์ร 5 กลยทุธ ์ตามกลยทุธข์องสพฐ. นัน่คือ  

๑. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถดา้น
เทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

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

ร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกงัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษา 
 

กลยุทธ์ระดบัแผนงาน 
 

 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  แปลงกลยทุธร์ะดบัองคก์รไปสู่การปฏิบติัโดยใช ้Balanced  
Scorecard : BSC ได ้ กลยทุธร์ะดบัแผนงาน/โครงการ ดงัน้ี  
 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัโครงการ/แผนงาน ฝ่ายงานรับผดิชอบ 
๑. พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และ
ส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยี
เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

- พฒันาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
- กลุ่มสาระภาษาไทย 
- กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
- กลุ่มสาระสงัคมศึกษาศาสนาและ
วฒันธรรม 
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

งานวชิาการ(กลุ่ม
สาระการเรียนรู้) 

 



กลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัโครงการ/แผนงาน ฝ่ายงานรับผดิชอบ 
๑. (ต่อ) - กลุ่มสาระศิลปะ 

              - กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

 

 - ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ o-net 
- งานส่งเสริมสนบัสนุนวชิาการ(หอ้งสมุด
เพือ่การเรียนรู้) 
- รักการอ่าน 
- งานพฒันาหลกัสูตร 
- งานนิเทศภายใน 

งานวชิาการ 
 

 - กระจายข่าว งานบริหารทัว่ไป 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน
ความเป็นชาติไทย และวถีิตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- พฒันาผูเ้รียน(ชุมนุม) 
- จิตอาสา 
- กิจกรรมในเคร่ืองแบบ 

งานวชิาการ 

 - ส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 
- ส่งเสริมกิจกรรมนกัเรียน(วนัส าคญั) 

งานบริหารบุคคล 
 

 - ขยะรีไซเคิล งานงบประมาณ
และแผนงาน 

 - พฒันาคุณภาพชีวติโดยใชแ้นวคิดเพิม่
ผลผลิตสู่เศรษฐกิจพอเพยีง 

งานบริหารทัว่ไป 

๓. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

- ส่งเสริมประสบการณ์ทางวชิาการร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 
- เปิดบา้น ญจพ. 

งานวชิาการ 

 - ส่งเสริมศกัยภาพผูน้ านกัเรียน 
- ส่งเสริมและป้องกนัสารเสพติดและ
อุบตัิเหตุ 

งานบริหารบุคคล 
 

 - งานประกนัอุบติัเหตุนกัเรียน งานงบประมาณ
และแผนงาน 

 - ส่งเสริมเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้(หอ้ง
โสต) 

งานบริหารทัว่ไป 

 
 

 



กลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัโครงการ/แผนงาน ฝ่ายงานรับผดิชอบ 
๓. (ต่อ) - ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัโรงเรียน 

- อาคารสวยส่ิงแวดลอ้มดี 
- งานโภชนาการ 

งานบริหารทัว่ไป 

๔. พฒันาครูบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ 

- งานวจิยัในชั้นเรียน 
- พฒันาส่ือนวตักรรมและส่งเสริมเทคโนโลย ี

งานวชิาการ 

 - ส่งเสริมศกัยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

งานบริหารบุคคล 
 

 - พฒันางานการเงิน งานงบประมาณ
และแผนงาน 

๕. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดั
การศึกษา ตามแนวทางการกระจาย
อ านาจ และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนและความร่วมมือกงัองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน เพือ่สนบัสนุนการจดั
การศึกษา 

- งานรับนกัเรียน 
- พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน(วสัดุ
สอน สอบ) 
- แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
- ปัจฉิมนิเทศ 
- พฒันางานทะเบียน 

งานวชิาการ 

 - พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
- พฒันาระบบการรักษาความปลอดภยั 
- พฒันาส านกังานฝ่าย 

งานบริหารบุคคล 
 

 - พฒันาส านกังานฝ่าย 
- จดัระบบขอ้มูลพสัดุ 
- ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- สาธารณูปโภค 
- ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์
- งานยานพาหนะ 

งานงบประมาณ
และแผนงาน 
 

 - งานธุรการ 
- พฒันาเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ICT 
- พฒันางานวทิยส่ืุอสาร 
- ส่งเสริมบทบาทการปฏิบติังานกรรมการ
สถานศึกษา 
- งานสมัพนัธชุ์มชน 

งานบริหารทัว่ไป 



กลยุทธ์ระดบัโครงการ 
 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ไดก้  าหนดโครงการการด าเนินงาน ตามแผนระยะ ๓ ปี ไวด้งัน้ี 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๑ พฒันาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาทุก
ระดบัตาม
หลกัสูตร และ
ส่งเสริม
ความสามารถดา้น
เทคโนโลยเีพือ่
เป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้ 

๑ ๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาคุณภาพ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

(กลยทุธ์ระดบักลุ่ม
สาระ) 

พฒันาคุณภาพ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

(กลยทุธ์ระดบั
กลุ่มสาระ) 

พฒันาคุณภาพ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

(กลยทุธ์ระดบั
กลุ่มสาระ) 

๑ ๔,๕ อตัลกัษณ์ ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ o-
net 
 

๑.สอนพิเศษคาบ
ว่างนกัเรียนชั้น ม.๓
และ ม.๖ 

๒.จดัค่าย O-net

ชั้น ม.๓และ ม.๖ 

๓.จดัสัปดาห์ O-

Net ชั้น ม.๓และ 
ม.๖ 

๔. สร้างจิตส านึก
คาบจริยะแก่
นกัเรียนชั้น ม.๓
และ ม.๖ 

ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ o-
net 
 

๑.สอนพิเศษคาบ
ว่างนกัเรียนชั้น ม.
๓และ ม.๖ 

๒.จดัค่าย O-

netชั้น ม.๓และ 
ม.๖ 

๓.จดัสัปดาห์ O-

Net ชั้น ม.๓และ 
ม.๖ 

 

ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ o-
net 
 

๑.สอนพิเศษคาบ
ว่างนกัเรียนชั้น ม.
๓และ ม.๖ 

๒.จดัค่าย O-

netชั้น ม.๓และ 
ม.๖ 

๓.จดัสัปดาห์ O-

Net ชั้น ม.๓และ 
ม.๖ 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๑.(ต่อ) ๑ ๔,๕ อตัลกัษณ์ รักการอ่าน ๑.จดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

๒.จดัท าเอกสาร
ส่งเสริมการอ่าน 

รักการอ่าน ๑.จดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

๒.จดัท าเอกสาร
ส่งเสริมการอ่าน 

๓.รางวลัยอดนกั
อ่าน 

รักการอ่าน ๑.จดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 

๒.จดัท าเอกสาร
ส่งเสริมการอ่าน 

๓.รางวลัยอดนกั
อ่าน 

 ๑ ๔,๕ อตัลกัษณ์ งานส่งเสริม
สนบัสนุน
วชิาการ
(หอ้งสมุดเพือ่
การเรียนรู้) 

๑.จดัซ้ือหนงัสือ/วา
สารเขา้ห้องสมุด  
๒. จดัซ้ือส่ือ/
อุปกรณ์ห้องสมุด 

๓.พฒันาระบบงาน
บริการห้องสมุด 
๔.จดักิจกรรม
ห้องสมุด 

งานส่งเสริม
สนบัสนุน
วชิาการ
(หอ้งสมุดเพือ่
การเรียนรู้) 

๑.จดัซ้ือหนงัสือ/
วาสารเขา้
ห้องสมุด  
๒. จดัซ้ือส่ือ/
อุปกรณ์ห้องสมุด 

๓.พฒันา
ระบบงานบริการ
ห้องสมุด 
๔.จดักิจกรรม
ห้องสมุด 

งานส่งเสริม
สนบัสนุน
วชิาการ
(หอ้งสมุดเพือ่
การเรียนรู้) 

๑.จดัซ้ือหนงัสือ/
วาสารเขา้
ห้องสมุด  
๒. จดัซ้ือส่ือ/
อุปกรณ์ห้องสมุด 

๓.พฒันา
ระบบงานบริการ
ห้องสมุด 
๔.จดักิจกรรม
ห้องสมุด 

 
 



 

 

 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๑. (ต่อ) ๑ ๔,๕ เอกลกัษณ์ งานนิเทศ
ภายใน 

๑.ด าเนินการนิเทศ
ชั้นเรียนตาม
มาตรฐานสพฐ. 
๒.น าเสนอจุดเด่น
ของครูเผยแพร่บน
web 

งานนิเทศ
ภายใน 

๑.ด าเนินการ
นิเทศชั้นเรียน
ตามมาตรฐาน
สพฐ. 
๒.น าเสนอจุดเด่น
ของครูเผยแพร่
บนweb 

งานนิเทศ
ภายใน 

๑.ด าเนินการ
นิเทศชั้นเรียน
ตามมาตรฐาน
สพฐ. 
๒.น าเสนอจุดเด่น
ของครูเผยแพร่
บนweb 

 ๑ ๔,๕ เอกลกัษณ์ งานพฒันา
หลกัสูตร 

๑.ประเมินหลกัสูตร
ปัจจุบนั 

๒.ปรับปรุง
หลกัสูตรให้ทนักบั
สภาพ/นโยบายการ
เปล่ียนแปลง 
๓.จดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๑.ตรวจทาน
หลกัสูตร 
๒.ปรับปรุง
หลกัสูตรให้ทนั
กบัสภาพ/
นโยบายการ
เปล่ียนแปลง 
๓.จดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

งานพฒันา
หลกัสูตร 

๑.พฒันาสูหักสูตร
สากล 

 



 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๑. (ต่อ) ๕ ๓ เอกลกัษณ์ กระจายข่าว ๑.นกัเรียน
ออกแบบน าเสนอ
ข่าว 
๒.จดัท าเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
๓..จดักิจกรรม
เสียงตามสาย 

กระจายข่าว ๑.นกัเรียน
ออกแบบ
น าเสนอข่าว 
๒.จดัท าเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
๓..จดักิจกรรม
เสียงตามสาย 

กระจายข่าว ๑.นกัเรียน
ออกแบบ
น าเสนอข่าว 
๒.จดัท าเอกสาร
ประชาสัมพนัธ์ 
๓..จดักิจกรรม
เสียงตามสาย 

๒. ปลูกฝัง
คุณธรรม ความ
ส านึกในความ
เป็นชาติไทย และ
วถีิตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

๑ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาผูเ้รียน
(ชุมนุม) 

พฒันาทกัษะการ
คิดตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พฒันาผูเ้รียน
(ชุมนุม) 

๑.พฒันาทกัษะ
อาชีพ 

๒.งานอดิเรก 

พฒันาผูเ้รียน
(ชุมนุม) 

๑.พฒันาทกัษะ
กระบวนการคิด
ตามแนวการเพ่ิม
ผลผลิต 

๑ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ จิตอาสา ๑.สอดแทรกใน 
กิจกรรม IS๓ 

๒.พฒันาจิตส านึก
ในการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

จิตอาสา ๑.สอดแทรกใน 
กิจกรรม IS๓ 

๒.พฒันาจิตส านึก
ในการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

จิตอาสา ๑.สอดแทรกใน 
กิจกรรม IS๓ 

๒.พฒันาจิตส านึก
ในการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน 

 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๒. (ต่อ) ๑ ๓ , ๕ อตัลกัษณ์ ส่งเสริมและ
พฒันา
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

๑.ค่ายคุณธรรม ม.
๑ , ม.๔ 

๒.กิจกรรมคาบ  
จริยะ 
๓.กิจกกรมออมวนั
ละบาท 

ส่งเสริมและ
พฒันา
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

๑.ค่ายคุณธรรม 
ม.๑ , ม.๔ 

๒.กิจกรรมคาบ 
จริยะ 
๓.กิจกกรมออม
วนัละบาท 

ส่งเสริมและ
พฒันา
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

๑.ค่ายคุณธรรม 
ม.๑ , ม.๔ 

๒.กิจกรรมคาบ 
จริยะ 
๓.กิจกกรมออม
วนัละบาท 

 ๑ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ กิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 

๑.กิจกรรมลูกเสือ/
ยวุกาชาด/นกัศึกษา
วิชาทหาร 
๒.กิจกรรมเขา้ค่าย 
๓.กิจกรรมฝึก
ระเบียบวินยั 

กิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 

๑.กิจกรรมลูกเสือ/
ยวุกาชาด/นกัศึกษา
วิชาทหาร 
๒.กิจกรรมเขา้ค่าย 
๓.กิจกรรมฝึก
ระเบียบวินยั 

กิจกรรมใน
เคร่ืองแบบ 

๑.กิจกรรมลูกเสือ/
ยวุกาชาด/นกัศึกษา
วิชาทหาร 
๒.กิจกรรมเขา้ค่าย 
๓.กิจกรรมฝึก
ระเบียบวินยั 

 ๑ , ๔ , ๕ ๓ , ๕ อตัลกัษณ์ ส่งเสริมกิจกรรม
นกัเรียน(วนั
ส าคญั) 
ยกเวน้วนัส าคญั 

๑.วนัลอยกระทง 
๒.วนัพ่อ 

๓.วนัปีใหม่ 

๔.ไหวค้รู 
๕.วนัแม่ 

- ส่งเสริม
กิจกรรม
นกัเรียน(วนั
ส าคญั) 

๑.วนัลอยกระทง 
๒.วนัพ่อ 

๓.วนัปีใหม่ 

๔.ไหวค้รู 
๕.วนัแม่ 

- ส่งเสริม
กิจกรรม
นกัเรียน(วนั
ส าคญั) 

๑.วนัลอยกระทง 
๒.วนัพ่อ 

๓.วนัปีใหม่ 

๔.ไหวค้รู 
๕.วนัแม่ 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๒.(ต่อ)    ทางศาสนาให้
กลุ่มสาระสังคมฯ 
ด าเนินการ 

๖.วนัส าคญัของ
ชาติและ
พระมหากษตัริย ์
๗.งานคุณธรรมฯ 

 ๖.วนัส าคญัของ
ชาติและ
พระมหากษตัริย ์
๗.งานคุณธรรม
จริยธรรม 

 ๖.วนัส าคญัของ
ชาติและ
พระมหากษตัริย ์
๗.งานคุณธรรม
จริยธรรม 

 ๑,๒,๓,๔,๕ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

พฒันาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้
แนวคิดเพ่ิม
ผลผลิตสู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.สอดแทรกแนวคิด
การเพ่ิมผลผลิตใน
การจดัการเรียนการ
สอน 

๒.จดัคาบเรียน
แนวคิดเพ่ิม
ผลผลิต 
๓.บรูณาการสู่การ
เรียนการสอนทุก 
กลุ่มสาระ
โดยเฉพาะกลุ่ม
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

พฒันาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้
แนวคิดเพ่ิม
ผลผลิตสู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.สอดแทรก
แนวคิดการเพ่ิม
ผลผลิตในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

๒.จดัคาบเรียน
แนวคิดเพ่ิม
ผลผลิต 
๓.บรูณาการสู่การ
เรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระ
โดยเฉพาะกลุ่ม
การงานอาชีพฯ 

พฒันาคุณภาพ
ชีวิตโดยใช้
แนวคิดเพ่ิม
ผลผลิตสู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.สอดแทรก
แนวคิดการเพ่ิม
ผลผลิตในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

๒.จดัคาบเรียน
แนวคิดเพ่ิม
ผลผลิต 

๓.บรูณาการสู่การ
เรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระ
โดยเฉพาะกลุ่ม
การงานอาชีพฯ 



 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 

๒.(ต่อ) ๑,๒,๓,๔ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ ขยะรีไซเคิล ๑.สร้างจิตส านึก
การรักษโ์ลก 
๒.สร้างจิตส านึก
การลดขยะ 
๓.น าขยะมาฝาก
ธนาคาร 

ขยะรีไซเคิล ๑.สร้างจิตส านึก
การรักษโ์ลก 
๒.สร้างจิตส านึก
การลดขยะ 
๓.น าขยะมาฝาก
ธนาคาร 

ขยะรีไซเคิล ๑.สร้างจิตส านึก
การรักษโ์ลก 

๒.สร้างจิตส านึก
การลดขยะ 
๓.น าขยะมาฝาก
ธนาคาร 

๓. ขยายโอกาส
ทางการศึกษา 
 

๔,๕ ๔,๕ อตัลกัษณ์ ส่งเสริม
ประสบการณ์
ทางวิชาการ 

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
การแข่งขั้นทาง
วิชาการร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

๒.เขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม 

ส่งเสริม
ประสบการณ์
ทางวิชาการ 

๑.ส่งเสริม
กิจกรรมการ
แข่งขนัทาง
วิชาการร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

๒.เขา้ร่วม
กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม 

ส่งเสริม
ประสบการณ์
ทางวิชาการ 

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
การแข่งขนัทาง
วิชาการร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน 

๒.เขา้ร่วมกิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม 

 ๑ ๒ , ๓ , ๕ อตัลกัษณ์ - ส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียน
ผูน้ า 

๑.เลือกตั้งสภา
นกัเรียน 

๒. ค่ายนกัเรียนผูน้ า 

- ส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียน
ผูน้ า 

๑.เลือกตั้งสภา
นกัเรียน 

๒. ค่ายนกัเรียนผูน้ า 

- ส่งเสริม
ศกัยภาพนกัเรียน
ผูน้ า 

๑.เลือกตั้งสภานกัเรียน 

๒. ค่ายนักเรียนผูน้ า 



 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๓. (ต่อ)       ๓. ขยายผลสู่
โรงเรียนเครือข่าย 

 ๓. จดักิจกรรมสู่
ชุมชน 

 ๑ ๓ เอกลกัษณ์ ส่งเสริมและ
ป้องกนัสารเสพ
ติดอุบติัเหตุและ
พฤติกรรมเส่ียง 

๑.อบรม รณรงค์
ตา้นสารเสพติด 
๒.ติดตามนกัเรียน
กลุ่มเส่ียง 
๓.ขบัข่ีรูกฎลด
อุบติัภยั 

ส่งเสริมและ
ป้องกนัสารเสพ
ติดอุบติัเหตุและ
พฤติกรรมเส่ียง 

๑.อบรม รณรงค์
ตา้นสารเสพติด 
๒.ติดตามนกัเรียน
กลุ่มเส่ียง 
๓.ขบัข่ีรูกฎลด
อุบติัภยั 
๔.ลานกีฬาตา้น
สารเสพติดและ
อุบติัเหตุ 

ส่งเสริมและ
ป้องกนัสารเสพ
ติดอุบติัเหตุและ
พฤติกรรมเส่ียง 

๑.อบรม รณรงค์
ตา้นสารเสพติด 

๒.ติดตามนกัเรียน
กลุ่มเส่ียง 
๓.ขบัข่ีรูกฎลด
อุบติัภยั 
๔.ลานกีฬาตา้น
สารเสพติดและ
อุบติัเหตุ 

 ๑ ๓ เอกลกัษณ์ งานประกนั
อุบติัเหตุนกัเรียน 

นกัเรียน/ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียนไดรั้บการ
ประกนัอุบติัเหตุ 
ร้อยละร้อย 

งานประกนั
อุบติัเหตุ
นกัเรียน 

นกัเรียน/ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียนไดรั้บการ
ประกนัอุบติัเหตุ 
ร้อยละร้อย 

งานประกนั
อุบติัเหตุนกัเรียน 

นกัเรียน/ครูและ
บุคลากรของ
โรงเรียนไดรั้บการ
ประกนัอุบติัเหตุ 
ร้อยละร้อย 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๓. (ต่อ) ๑ ๑,๒,๓,๔,๕ เอกลกัษณ์ เปิดบา้น ญจพ. ๑.จดัแสดงผลงาน
ของนกัเรียน และ
ครู 
๒. ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

๓.จ าหน่ายผลผลิต
ของนกัเรียน 

 

เปิดบา้น ญจพ. ๑.จดัแสดงผลงาน
ของนกัเรียน ครู 
๒. ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

๓.จ าหน่าย
ผลผลิตของ
นกัเรียน 

๔.จดัการแข่งขนั
ทางวิชาการ 

เปิดบา้น ญจพ. ๑.จดัแสดงผลงาน
ของนกัเรียน ครู 
๒. ประชาสัมพนัธ์
โรงเรียน 

๓.จ าหน่าย
ผลผลิตของ
นกัเรียน 

๔.จดัการแข่งขนั
ทางวิชาการ 

 ๒ ๑,๒,๓,๔,๕ เอกลกัษณ์ ส่งเสริม
เทคโนโลยเีพ่ือ
การเรียนรู้ 
(ห้องโสต) 

๑.เพ่ือให้ห้องโสต
สะอาดปลอดภยั  
๒.จดัระบบวสัดุ
อุปกรณ์ให้เอ้ือต่อ
การใชง้าน 

๓.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ห้องโสต
ให้เอ้ือต่อการใช ้

ส่งเสริม
เทคโนโลยเีพ่ือ
การเรียนรู้ 

๑.เพ่ือให้ห้อง
โสตสะอาด
ปลอดภยั  
๒.จดัระบบวสัดุ
อุปกรณ์ให้เอ้ือ
ต่อการใชง้าน 

๓.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ห้องโสต 

ส่งเสริม
เทคโนโลยเีพ่ือ
การเรียนรู้ 

๑.เพ่ือให้ห้อง
โสตสะอาด
ปลอดภยั  
๒.จดัระบบวสัดุ
อุปกรณ์ให้เอ้ือ
ต่อการใชง้าน 

๓.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ห้องโสต 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๓. (ต่อ)     งาน  ให้เอ้ือต่อการใช้
งาน 

 ให้เอ้ือต่อการใช้
งาน 

 ๑,๕ ๑,๒,๓,๔,

๕ 

เอกลกัษณ์ ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยั
โรงเรียน 

๑.จดัซ้ือเวชภณัฑ์
ห้องพยาบาล 

๒.พฒันาห้อง
พยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยั
โรงเรียน 

๑.จดัซ้ือเวชภณัฑ์
ห้องพยาบาล 

๒.พฒันาห้อง
พยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยั
โรงเรียน 

๑.จดัซ้ือเวชภณัฑ์
ห้องพยาบาล 

๒.พฒันาห้อง
พยาบาล 

 ๑,๒,๓,๔,

๕ 

๑,๒,๓,๔,

๕ 

เอกลกัษณ์ อาคารสวย
ส่ิงแวดลอ้มดี 

๑. กิจกรรม ๕ ส. 
๒.กิจกรรมเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

๓.พฒันาภูมิทศัน์ให้
น่าอยู ่มีสภาพดีและ
ปลอดภยั 
๔.จดัท าป้ายความรู้ 
และป้ายต่าง  ๆตาม
บริเวณรอบ  ๆ
โรงเรียน 

๕.ดูแลห้องเรียน ห้อง
ต่าง  ๆอาคาร 

อาคารสวย
ส่ิงแวดลอ้มดี 

๑. กิจกรรม ๕ ส. 
๒.กิจกรรมเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

๓.พฒันาภูมิทศัน์ให้
น่าอยู ่มีสภาพดีและ
ปลอดภยั 
๔.จดัท าป้ายความรู้ 
และป้ายต่าง  ๆตาม
บริเวณรอบ  ๆ
โรงเรียน 

๕.ดูแลห้องเรียน 
ห้องต่าง  ๆอาคาร 

อาคารสวย
ส่ิงแวดลอ้มดี 

๑. กิจกรรม ๕ ส. 
๒.กิจกรรมเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

๓.พฒันาภูมิทศัน์ให้
น่าอยู ่มีสภาพดีและ
ปลอดภยั 
๔.จดัท าป้ายความรู้ 
และป้ายต่าง  ๆตาม
บริเวณรอบ  ๆ
โรงเรียน 

๕.ดูแลห้องเรียน 
ห้องต่าง  ๆอาคาร 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๓. (ต่อ)     สถานท่ีให้สะดวก
ปลอดภยั 

 สถานท่ีให้
สะดวกปลอดภยั 

 สถานท่ีให้
สะดวกปลอดภยั 

 ๑,๕ ๑,๒,๓,๔,๕ เอกลกัษณ์ โภชนาการ ๑.พฒันางานโรง
อาหาร 
๒.จดัป้ายความรู้
ดา้นโภชนาการ 
๓.จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์เพ่ือบริการ
นกัเรียน 

๔.กิจกรรมเสียง
ตามสาย 

โภชนาการ ๑.พฒันางานโรง
อาหาร 
๒.จดัป้ายความรู้
ดา้นโภชนาการ 
๓.จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์เพ่ือ
บริการนกัเรียน 

๔.กิจกรรมเสียง
ตามสาย 

โภชนาการ ๑.พฒันางานโรง
อาหาร 
๒.จดัป้ายความรู้
ดา้นโภชนาการ 
๓.จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์เพ่ือ
บริการนกัเรียน 

๔.กิจกรรมเสียง
ตามสาย 

๔. พฒันาครู
บุคลากรทาง
การศึกษาทั้งระบบ 

๑ ๔,๕ เอกลกัษณ์ พฒันาส่ือ
นวตักรรมและ
ส่งเสริม
เทคโนโลย ี

๑.ผลิตส่ือ 

๒.อบรมท าส่ือ 

๓.นิเทศติดตาม 

๔.หาคุณภาพของส่ือ 

๕.ส ารวจความพึง
พอใจของนกัเรียน 

๕.รายงานผล 

พฒันาส่ือ
นวตักรรมสู่
ผูเ้รียน 

ครูจดัท า/ผลิตส่ือ
ครบทุกรายวิชา 

คลงัส่ือการสอน
ของโรงเรียน 

มีส่ือต่าง ๆ ให้ครู
ไดย้มืไปใชใ้น
การจดัการเรียน
การสอน 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

 ๒,๓ ๔,๕ เอกลกัษณ์ งานวิจยัในชั้น
เรียน 

ติดตามการจดัท า
งานวิจยัชั้นเรียน
ของครู 

งานวิจยัในชั้น
เรียน 

ติดตามและ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้การจดัท า
งานวิจยัชั้นเรียน
ของครู 

งานวิจยัในชั้น
เรียน 

ติดตามการจดัท า
งานวิจยัชั้นเรียน
ของครูและ
เผยแพร่ผลงาน 

 ๒,๓ ๔,๕ เอกลกัษณ์ ส่งเสริมศกัยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ไดรั้บการพฒันา
ความรู้ เจตคติ และ
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไม่นอ้ย
กว่า ๒๐ชม.ต่อปี 

ส่งเสริมศกัยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ไดรั้บการพฒันา
ความรู้ เจตคติ 
และทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
ไม่นอ้ยกว่า ๒๐
ชม.ต่อปี 

ส่งเสริมศกัยภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ไดรั้บการพฒันา
ความรู้ เจตคติ 
และทกัษะท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
ไม่นอ้ยกว่า ๒๐
ชม.ต่อปี 

 ๕ ๔,๕ เอกลกัษณ์ พฒันางาน
การเงิน 

ปรับปรุงขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงิน ปรับปรุง
งานพสัดุ งานเอกสาร
เบิกจ่ายให้ถูกตอ้ง  

พฒันางานการเงิน ปรับปรุงขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน 
ปรับปรุงงานพสัดุ 
งานเอกสารเบิกจ่าย
ให้ถูกตอ้ง  

พฒันางานการเงิน ปรับปรุงขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน 
ปรับปรุงงานพสัดุ 
งานเอกสารเบิกจ่าย
ให้ถูกตอ้ง  



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. พฒันา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดั
การศึกษา ตาม
แนวทางการ
กระจายอ านาจ 
และเนน้การมีส่วน
ร่วมจากทุกภาค
ส่วนและความ
ร่วมมือกงัองคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ิน 
เพือ่สนบัสนุนการ
จดัการศึกษา 

๒ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ งานรับ
นกัเรียน 

๑.ออกแนะแนว
นกัเรียนเขตพ้ืนท่ี
บริการ 
๒.รับสมคัรนกัเรียน 

๓.รายงานผลการรับ
สมคัรนกัเรียน 

งานรับนกัเรียน ๑.ออกแนะแนว
นกัเรียนเขตพ้ืนท่ี
บริการ 
๒.รับสมคัร
นกัเรียน 

๓.รายงานผลการ
รับสมคัรนกัเรียน 

งานรับนกัเรียน ๑.ออกแนะแนว
นกัเรียนเขตพ้ืนท่ี
บริการ 
๒.รับสมคัร
นกัเรียน 

๓.รายงานผลการ
รับสมคัรนกัเรียน 

๒,๓,๔,๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

ศึกษา / พฒันา / 
จดัท าทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
โรงเรียน/ชุมชน 

พฒันาแหล่ง
เรียนรู้ 

ศึกษา/พฒันา
แหล่งเรียนรู้ใน
จงัหวดัใกลเ้คียง 

๒,๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
สนบัสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอน 

(วสัดุสอน/สอบ) 

ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมจดัซ้ือ
วสัดุ อุปกรณ์ใน
การสนบัสนุน
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

(วสัดุสอน/สอบ) 

ส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กิจกรรมจดัซ้ือ
วสัดุ อุปกรณ์ใน
การสนบัสนุน
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

(วสัดุสอน/สอบ) 
 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕ .(ต่อ) ๒,๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ แนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ 

จดังานแนะแนว
สัมพนัธ์ 

แนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ 

จดังานวิชาการ แนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ 

๑.จดังานวนั
วิชาการ 
๒.ส่งเสริม
การศึกษาต่อ 

 ๒,๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ ปัจฉิมนิเทศ สร้างความภูมิใจ
ให้นกัเรียน ม.๓ 
และ ม.๖ 

ปัจฉิมนิเทศ ๑.สร้างความ
ภูมิใจให้นกัเรียน 
ม.๓ และ ม.๖ 

๒.แนะน าอาชีพ 

ปัจฉิมนิเทศ สร้างความภูมิใจ
ให้นกัเรียน ม.๓ 
และ ม.๖ 

๒.แนะน าอาชีพ 

 ๒,๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ พฒันางาน
ทะเบียน 

จดัระบบ
สารสนเทศดา้น
วิชาการ 

พฒันางาน
ทะเบียน 

จดัระบบ
สารสนเทศดา้น
วิชาการ 

พฒันางาน
ทะเบียน 

จดัระบบ
สารสนเทศดา้น
วิชาการ 

 ๒ ๓ , ๕ เอกลกัษณ์ พฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 

๑.จดัท า เอกสาร
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
๒.การเยีย่มบา้น
นกัเรียน 

๓.เครือข่ายผูป้กครอง 
๔.ติดตาม 

พฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

๑.จดัท า เอกสาร
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
๒.การเยีย่มบา้น
นกัเรียน 

๓.เครือข่าย
ผูป้กครอง 
๔.ติดตาม 

พฒันาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

๑.จดัท า เอกสาร
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
๒.การเยีย่มบา้น
นกัเรียน 

๓.เครือข่าย
ผูป้กครอง 
๔.ติดตาม 



 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. (ต่อ)     พฤติกรรมนกัเรียน 

๕.กิจกรรม
ระดบัชั้น 

 พฤติกรรม
นกัเรียน 

๕.กิจกรรม
ระดบัชั้น 

๖.กิจกรรมมุม
เพ่ือนวยัใส 

 พฤติกรรม
นกัเรียน 

๕.กิจกรรม
ระดบัชั้น 

๖.กิจกรรมมุม
เพ่ือนวยัใส 

 ๕ ๑ เอกลกัษณ์ พฒันาส านกังาน
ฝ่ายบุคคล 

๑. กิจกรรม ๕ ส 

๒.จดัระบบงาน 

๓.ประสานงาน
บริการท่ีดี 

๔.จดัเก็บเอกสาร 

- พฒันา
ส านกังานฝ่าย
บุคคล 

๑. กิจกรรม ๕ ส 
๒.พฒันาศกัยภาพ
การท างาน อยา่งมี
ระบบ 

๓.บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๔.จดัเก็บเอกสาร 

- พฒันาส านกังาน
ฝ่ายบุคคล 

๑. กิจกรรม ๕ ส 

๒.ท างานเป็นทีม 
มีระบบ
สร้างสรรค ์ 
๓.ประสานงาน
บริการท่ีดี 

๔.จดัเก็บเอกสาร 
 ๕ ๕ เอกลกัษณ์ พฒันาระบบการ

รักษาความ
ปลอดภยั 

จดับุคลากรให้อยู่
เวรรักษาราชการ
ในวนัหยดุและเวร
ประจ าวนั 

พฒันาระบบการ
รักษาความ
ปลอดภยั 

จดับุคลากรให้อยู่
เวรรักษาราชการ
ในวนัหยดุและเวร
ประจ าวนั 

พฒันาระบบการ
รักษาความ
ปลอดภยั 

จดับุคลากรให้อยู่
เวรรักษาราชการ
ในวนัหยดุและเวร
ประจ าวนั 



 

 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. (ต่อ) ๕ ๓,๔,๕ เอกลกัษณ์ พฒันาส านกังาน
ฝ่ายงบประมาณ
และแผนงาน 

๑.เบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์ของ
ส านกังานฝ่าย
งบประมาณ 

๒.ปรับปรุงห้อง
ส านกังานฝ่ายฯ 

พฒันาส านกังาน
ฝ่ายงบประมาณ
และแผนงาน 

๑.เบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์ของ
ส านกังานฝ่าย
งบประมาณ 

๒.ปรับปรุงห้อง
ส านกังานฝ่ายฯ 

พฒันาส านกังาน
ฝ่ายงบประมาณ
และแผนงาน 

๑.เบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ์ของ
ส านกังานฝ่าย
งบประมาณ 

๒.ปรับปรุงห้อง
ส านกังานฝ่ายฯ 

 ๒,๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ จดัระบบขอ้มลู
พสัดุ 

๑.จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์งานพสัดุ  
๒.ตรวจสอบพสัดุ
ประจ าปี 

จดัระบบขอ้มลู
พสัดุ 

๑.จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์งานพสัดุ  
๒.ตรวจสอบ
พสัดุประจ าปี 

จดัระบบขอ้มลู
พสัดุ 

๑.จดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์งานพสัดุ  
๒.ตรวจสอบ
พสัดุประจ าปี 

 ๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ ซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ ์

ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์
ให้อยูใ่นสภาพท่ี
สามารถใชง้านได้
ดี 

ซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ ์

ซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑใ์ห้อยูใ่น
สภาพท่ีสามารถ
ใชง้านไดดี้ 

ซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ ์

ซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑใ์ห้อยูใ่น
สภาพท่ีสามารถ
ใชง้านไดดี้ 

 ๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ สาธารณูปโภค ช าระค่า
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปโภค ช าระค่า
สาธารณูปโภค 

สาธารณูปโภค ช าระค่า
สาธารณูปโภค 



 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. (ต่อ) ๓,๔,๕ ๓,๔,๕ เอกลกัษณ์ ประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

๑.วางแผนงาน
ประกนัฯ 

๒.ด าเนินงาน
ประกนัฯ 
๓.ตรวจสอบงาน
ประกนัฯ 

๔.รายงานผลงาน
ประกนัคุณฯ 

๕.ด าเนินงาน
ตรวจสอบควบคุม
ภายใน 

ประกนั
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

๑.วางแผนงาน
ประกนัฯ 

๒.ด าเนินงาน
ประกนัฯ 
๓.ตรวจสอบงาน
ประกนัฯ 

๔.รายงานผลงาน
ประกนัคุณฯ 

๕.ด าเนินงาน
ตรวจสอบ
ควบคุมภายใน 

ประกนั
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

๑.วางแผนงาน
ประกนัฯ 

๒.ด าเนินงาน
ประกนัฯ 
๓.ตรวจสอบงาน
ประกนัฯ 

๔.รายงานผลงาน
ประกนัคุณฯ 

๕.ด าเนินงาน
ตรวจสอบ
ควบคุมภายใน 

 ๕ ๑,๒,๓ เอกลกัษณ์ งาน
ยานพาหนะ 

๑.ควบคุมการใช้
รถบสั 

๒.บ ารุงรักษา
สภาพรถให้ใชก้าร
ได ้

งาน
ยานพาหนะ 

๑.ควบคุมการใช้
รถบสั 

๒.บ ารุงรักษา
สภาพรถให้ใช้
การได ้

งาน
ยานพาหนะ 

๑.ควบคุมการใช้
รถบสั 

๒.บ ารุงรักษา
สภาพรถให้ใช้
การได ้

 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. (ต่อ) ๕ ๓ เอกลกัษณ์ งานธุรการ ๑.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ส าหรับ
งานธุรการ 
๒.พฒันาระบบ
เทคโนโลยเีพ่ือ
ส่ือสาร 

งานธุรการ ๑.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ส าหรับ
งานธุรการ 
๒.พฒันาระบบ
เทคโนโลยเีพ่ือ
ส่ือสาร 

งานธุรการ ๑.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์ส าหรับ
งานธุรการ 
๒.พฒันาระบบ
เทคโนโลยเีพ่ือ
ส่ือสาร 

 ๕ ๓ เอกลกัษณ์ พฒันา
เครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ 
ICT 

๑.พฒันางาน
Website 
โรงเรียน 

๒. ก ากบัติดตาม 
E-mailโรงเรียน 

๓.ดูแลระบบ
Internetโรงเรียน 

๔.ดูแลระบบ Lan 
ภายในโรงเรียน 

พฒันา
เครือข่าย
ขอ้มูล
สารสนเทศ 
ICT 

๑.พฒันางาน
Website 
โรงเรียน 

๒. ก ากบัติดตาม 
E-mail

โรงเรียน 

๓.ดูแลระบบ
Internet

โรงเรียน 

๔.ดูแลระบบ 
Lan ภายใน
โรงเรียน 

พฒันา
เครือข่าย
ขอ้มูล
สารสนเทศ 
ICT 

๑.พฒันางาน
Website 
โรงเรียน 

๒. ก ากบัติดตาม 
E-mail

โรงเรียน 

๓.ดูแลระบบ
Internet

โรงเรียน 

๔.ดูแลระบบ 
Lan ภายใน
โรงเรียน 

 



 

 

กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. (ต่อ) ๕ ๓ เอกลกัษณ์ พฒันางานวทิยุ
ส่ือสาร 

๑.จดัซ้ือวิทยุ
ส่ือสาร 
๒.บริการวิทยุ
ส่ือสารเพ่ืองาน
ของโรงเรียน และ
งานติดตาม
นกัเรียน 

๓.พฒันา
ระบบงานวิทยุ 

พฒันางานวทิยุ
ส่ือสาร 

๑.จดัซ้ืออุปกรณ์
วิทยส่ืุอสาร 
๒.บริการวิทยุ
ส่ือสารเพ่ืองาน
ของโรงเรียน 
และงานติดตาม
นกัเรียน 

๓.พฒันา
ระบบงานวิทยุ 

พฒันางานวทิยุ
ส่ือสาร 

๑.จดัซ้ืออุปกรณ์
วิทยส่ืุอสาร 
๒.บริการวิทยุ
ส่ือสารเพ่ืองาน
ของโรงเรียน 
และงานติดตาม
นกัเรียน 

๓.พฒันา
ระบบงานวิทยุ 

 ๕ ๓ เอกลกัษณ์ ส่งเสริม
บทบาทการ
ปฏิบตัิงาน
กรรมการ
สถานศึกษา 

๑.ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปีละ 
๔ คร้ัง 
๒.จดัซ้ือวสัดุการ
ประชุม 

ส่งเสริม
บทบาทการ
ปฏิบตัิงาน
กรรมการ
สถานศึกษา 

๑.ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปีละ 
๔ คร้ัง 
๒.จดัซ้ือวสัดุ
การประชุม 

ส่งเสริม
บทบาทการ
ปฏิบตัิงาน
กรรมการ
สถานศึกษา 

๑.ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปีละ 
๔ คร้ัง 
๒.จดัซ้ือวสัดุ
การประชุม 

 

 



กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร 

สนอง มฐ. 
ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๕. (ต่อ) ๕ ๓ เอกลกัษณ์ สมัพนัธชุ์มชน ๑.จดักิจกรรม
ระดมทุนเพ่ือ
การศึกษา 
๒.ร่วมงานของ
ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

๓.ให้บริการชุมชน
ดา้นต่าง ๆ เช่น 
ดา้นอาคารสถานท่ี 
ดา้นการแสดงของ
นกัเรียน 
๔.จดักิจกรรม
รณรงคข์บัข่ี
ปลอดภยั 
๕.จดักิจกรรม
รณรงคต่์าง ๆ 
ร่วมกบัชุมชน 

สมัพนัธชุ์มชน ๑.จดักิจกรรม
ระดมทุนเพ่ือ
การศึกษา 
๒.ร่วมงานของ
ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

๓.ให้บริการ
ชุมชนดา้นต่าง ๆ 
เช่น ดา้นอาคาร
สถานท่ี ดา้นการ
แสดงของ
นกัเรียน 
๔.จดักิจกรรม
รณรงคข์บัข่ี
ปลอดภยั 
๕.จดักิจกรรม
รณรงคต่์าง ๆ 
ร่วมกบัชุมชน 

สมัพนัธชุ์มชน ๑.จดักิจกรรม
ระดมทุนเพ่ือ
การศึกษา 
๒.ร่วมงานของ
ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 

๓.ให้บริการ
ชุมชนดา้นต่าง ๆ 
เช่น ดา้นอาคาร
สถานท่ี ดา้นการ
แสดงของ
นกัเรียน 
๔.จดักิจกรรม
รณรงคข์บัข่ี
ปลอดภยั 
๕.จดักิจกรรม
รณรงคต่์าง ๆ 
ร่วมกบัชุมชน 

 



กลยุทธ์ระดบักลุ่มสาระ ตามโครงการพฒันาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา ไดก้  าหนดโครงการการด าเนินงานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตามแผนระยะ ๓ ปี ไวด้งัน้ี 

สนองกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ขอ้ ๑ พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๑.ภาษาไทย ๑ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาการศึกษา
ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ
ผลสอบ O-net 
วชิาภาษาไทย 

๑.พฒันา
บุคลากรกลุ่ม
สาระภาษาไทย 
๒.พฒันา
นกัเรียนเพ่ือ
ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
และผลสอบ 
o-net 

๓.จดักิจกรรม
วนัส าคญัทาง
ภาไทย 

พฒันาการศึกษา
ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ
ผลสอบ O-net 
วชิาภาษาไทย 

๑.พฒันา
บุคลากรกลุ่ม
สาระภาษาไทย 
๒.พฒันา
นกัเรียนเพ่ือ
ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
และผลสอบ 
o-net 

๓.จดักิจกรรม
วนัส าคญัทาง
ภาไทย 

พฒันาการศึกษา
ยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและ
ผลสอบ O-net 
วชิาภาษาไทย 

๑.พฒันา
บุคลากรกลุ่ม
สาระภาษาไทย 
๒.พฒันา
นกัเรียนเพ่ือ
ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
และผลสอบ 
o-net 

๓.จดักิจกรรม
วนัส าคญัทาง
ภาไทย 

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๒.คณิตศาสตร์ ๑(๕) ๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

๑.กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดบัชาติ(ม.๓,

ม.๖) 
๒.พฒันาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่มสาระ 
๓.อบรม
โปรแกรม GSP

เก่ียวกบัการแก้
โจทยปั์ญหา
ระดบัชั้นม.ตน้
และ ม.ปลาย 
๔.ค่าย
คณิตศาสตร์ 

พฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

๑.กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดบัชาติ(ม.
๓,ม.๖) 
๒.พฒันาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่ม
สาระ 
๓.อบรม
โปรแกรม 
GSPเก่ียวกบั
การแกโ้จทย์
ปัญหา
ระดบัชั้นม.ตน้
และ ม.ปลาย 
๔.ค่าย
คณิตศาสตร์ 

พฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

๑.กิจกรรมยก
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ระดบัชาติ(ม.
๓,ม.๖) 
๒.พฒันาแหล่ง
เรียนรู้กลุ่ม
สาระ 
๓.อบรม
โปรแกรม 
GSPเก่ียวกบั
การแกโ้จทย์
ปัญหา
ระดบัชั้นม.ตน้
และ ม.ปลาย 
๔.ค่าย
คณิตศาสตร์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๓.สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๑ ๓,๕ อตัลกัษณ์ ส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

๑.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์การเรียน
การสอน 

๒.กิจกรรม
ทดสอบ
สมรรถณะทาง
กาย 
๓.กิจกรรมติวเขม้ 
O-net นกัเรียน 
ม.๓ ,ม.๖ 

ส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

๑.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

๒.กิจกรรม
ทดสอบ
สมรรถณะทาง
กาย 
๓.กิจกรรมติว
เขม้ O-net 
นกัเรียน ม.๓ ,
ม.๖ 

๔.จดัแหล่ง
เรียนรู้ของกลุ่ม
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ส่งเสริมและ
พฒันากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

๑.จดัซ้ือวสัดุ 
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

๒.กิจกรรม
ทดสอบ
สมรรถณะทาง
กาย 
๓.กิจกรรมติว
เขม้ O-net 
นกัเรียน ม.๓ ,
ม.๖ 

๔.ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี
นกัเรียนชั้น ม.๑ 

 ๑ ๓,๕ อตัลกัษณ์ ส่งเสริมกีฬา
เบญจมิตรเกมส์ 

ร่วมการแข่งขนั
กีฬาเบญจมิตร
เกมส์ 

ส่งเสริมกีฬาเบญจ
มิตรเกมส ์

ร่วมการแข่งขนั
กีฬาเบญจมิตร
เกมส์ 

ส่งเสริมกีฬาเบญจ
มิตรเกมส ์

ร่วมการแข่งขนั
กีฬาเบญจมิตร
เกมส์ 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๓.สุขศึกษาและ
พลศึกษา(ต่อ) 

๑ ๓,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาสู่ความ
เป็นเลิศดา้นกีฬา 

๑.เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา-
กรีฑากบัจงัหวดั
สงขลา 
๒.เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬากบั
สถาบนัอ่ืน 

พฒันาสู่ความเป็น
เลิศดา้นกีฬา 

๑.เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา-
กรีฑากบั
จงัหวดัสงขลา 
๒.เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬากบั
สถาบนัอ่ืน 

พฒันาสู่ความเป็น
เลิศดา้นกีฬา 

๑.เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬา-
กรีฑากบัจงัหวดั
สงขลา 
๒.เขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬากบั
สถาบนัอ่ืน 

๔.วทิยาศาสตร์ ๑ ๔ อตัลกัษณ์ พฒันา
ผลสัมฤทธ์ิของ
ผูเ้รียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๑.จดัซ้ือส่ือท่ีใชใ้น
การสอนเสริมแก่
นกัเรียน 

๒.กิจกรรมสอน
เสริมแก่นกัเรียนม.
๓ ม.๖ 
๓.จดักิจกรรมฝึก
ทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
รูปแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๑.จดัซ้ือส่ือและ
ผลิตส่ือการสอน 

๒.กิจกรรมสอน
เสริมแก่นกัเรียน
ม.๒,๓ ม.๕,๖ 
๓.จดักิจกรรมการ
เรียนแบบ
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
๔.จดัค่าย
วิทยาศาสตร์ 

พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

๑.จดัซ้ือส่ือ ผลิต 
สร้างส่ือกรเรียนการ
สอน 

๒.กิจกรรมสอนเสริม
แก่นกัเรียนกลุ่มเก่ง 
ปาน กลาง อ่อน (ม.
๒,๓ ม.๕,๖) 
๓.จดักิจกรรม
โครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประยกุต์ใช ้



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๔.วทิยาศาสตร์ 
(ต่อ) 

    ๔.จดักิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 ๕.ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

 ๔.จดัค่ายวิทย/์
กิจกรรมแข่งขนั
ทกัษะ น าเสนอ
โครงงาน ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

๕.
ภาษาต่างประเทศ 

๑ ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ เปิดประตูสู่
อาเซียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จดัท าแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

เปิดประตูสู่
อาเซียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จดัท าแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกบั
ประชาคม
อาเซียน 

เปิดประตูสู่อาเซียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

จดัท าแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกบัประชาคม
อาเซียน 

    Mini Library ๑.จดัมุมแหล่งเรียนรู้ 
๒.จดัซ้ือส่ือ หนงัสือ
ส าหรับศึกษาคน้ควา้ 

Mini Library ๑.จดัมุมแหล่ง
เรียนรู้ 
๒.จดัซ้ือส่ือ 
หนงัสือส าหรับ
ศึกษาคน้ควา้ 

Mini Library ๑.จดัมุมแหล่ง
เรียนรู้ 
๒.จดัซ้ือส่ือ 
หนงัสือส าหรับ
ศึกษาคน้ควา้ 

 ๑(๕) ๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือให้นกัเรียนชั้น 
ม.๓ และ ม.๖มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือให้นกัเรียนชั้น 
ม.๓ และ ม.๖มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

พฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือให้นกัเรียนชั้น 
ม.๓ และ ม.๖มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/กิจกรรม

หลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๖.ศิลปะ ๑(๕) ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาการเรียน
การสอนศิลปะ 

จดัซ้ือวสัดุสนับสนุน
การจดัการเรียนการ
สอน 

พฒันาการ
เรียนการสอน
ศิลปะ 

จดัซ้ือวสัดุ
สนบัสนุนการ
จดัการเรียนการสอน 

พฒันาการเรียน
การสอนศิลปะ 

จดัซ้ือวสัดุ
สนบัสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

๗.สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๑(๕) ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันา
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคม
ศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

๑.สอนเสริมให้
นกัเรียน ม.๓ ม.๖ 

๒.น านกัเรียนไปร่วม
กิจกรรมกบั
หน่วยงาน/สถาบนัอ่ืน 

๓.สอบนกัธรรม 

๔.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
๕.จดักิจกรรมวนั
ส าคญัทางศาสนา 
๖.อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

๗.จดัป้ายนิเทศ/
นิทรรศการ / 

พฒันาความ
เป็นเลิศสู่
ผูเ้รียน 

๑.สอนเสริมให้
นกัเรียน ม.๒,๓ ม.
๕,๖ 

๒.จดักิจกรรมตอบ
ปัญหา/น านักเรียน
ไปร่วมกิจกรรม
กบัหน่วยงาน/
สถาบนัอ่ืน 

๓.จดัซ้ือส่ือการ
เรียนการสอนให้
ห้องอาเซียน 

๔.ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 
๕.จดักิจกรรม 

ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ 

๑.สอนเสริม
นกัเรียนกลุ่มเก่ง 
ปานกลาง อ่อน 

ทุกชั้นเรียน 

๒.จดักิจกรรมวนั
ส าคญัทางศาสนา 
๓.จดักิจกรรม
อาเซียน 

๔.กิจกรรมแข่งขนั
ตอบปัญหาความรู้
ทัว่ไป 

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สนอง มฐ. 

ขอ้ 

สนองหลกั
ปรัชญาขอ
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขอ้ 

สอดคลอ้ง 
อตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ 

โครงการปี ๕๖ โครงการปี ๕๗ โครงการปี ๕๘ 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 
ช่ือโครงการ 

เป้าหมาย/
กิจกรรมหลกั 

ช่ือโครงการ 
เป้าหมาย/

กิจกรรมหลกั 

๗.สงัคมศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม (ต่อ) 

    แหล่งเรียนรู้  วนัส าคญัทาง
ศาสนา 
๖.จดัป้ายนิเทศ/
นิทรรศการ /
แหล่งเรียนรู้ 

  

๘.การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

๑(๕) ๑,๒,๓,๔,๕ อตัลกัษณ์ พฒันาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑.พฒันาระบบ 
และเทคโนโลยี
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 
๒.จดัซ้ือส่ือวสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

๓.จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเนน้
โครงงาน 

พฒันาการเรียน
การสอนกลุ่ม
สาระการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑.พฒันาระบบ 
และเทคโนโลยี
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 
๒.จดัซ้ือส่ือวสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

๓.จดักิจกรรม
การเรียนการสอน
เนน้โครงงาน 

๔.จดัแสดง
ผลงานนกัเรียน 

พฒันาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๑.พฒันาระบบ 
และเทคโนโลยี
ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 
๒.จดัซ้ือส่ือวสัดุ 
อุปกรณ์ในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

๓.จดักิจกรรมการ
เรียนการสอนเนน้
โครงงาน 

๔.จดัแสดงผลงาน
นกัเรียน 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าส่ังโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
ที ่   ๖๖        /  ๒๕๕๕ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์ (๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                 เน่ืองดว้ยโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา  มีความมุ่งหมายในการจดัการศึกษา 
เพือ่พฒันานกัเรียน  ให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วฒันธรรมและความพอเพียงในการด ารงชีวิต มีจิตอาสาในการบริการและช่วยเหลือสังคม มีความ
รอบรู้มีทักษะการคิด ทกัษะการท างาน ทักษะทางสังคม  และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมี
ความสุข โดยมีปรัชญาการศึกษา คือปญฺญา นรน  รตน  หมายถึง ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน  และคติ
พจน์ที่วา่ กีฬาเด่น เนน้คุณธรรม น าวนิยั ใฝ่ศึกษา พฒันาสงัคม 

ดงันั้นเพื่อให้การจดัการศึกษามีคุณภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายการจดัการศึกษา
ดงักล่าวโรงเรียนจึงได้จดัท าแผนกลยุทธ์พฒันาการศึกษาระยะ 3 ปีขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
ขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เก่ียวขอ้ง 

เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนกลยทุธเ์ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตอบสนองความตอ้งการของทุกฝ่าย 
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนกลยทุธพ์ฒันาการศึกษา ดงัน้ี 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาการ    มีหนา้ที่ใหค้  าปรึกษา และลงความเห็นชอบในแผนกลยทุธ ์
ประกอบดว้ย 

๑.๑  นายณรงค ์ พสุิทธิชาติ   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
๑.๒  กรรมการสถานศึกษาทุกท่าน 
๑.๓  นายประกอบ  หาญณรงค ์  กรรมการและเลขานุการกรรมการ
สถานศึกษา 

๒.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหนา้ที่  วางแผน ก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน  แนะน า
และใหค้  าปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใหง้านด าเนินไป
ตามวตัถุประสงค ์ ประกอบดว้ย 

 2.1  นายประกอบ  หาญณรงค ์   ประธานกรรมการ 
                    2.2  นางสาวศรีวไิล  ยลุสริยนัวงศ ์  รองประธานกรรมการ 

2.3 นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์   กรรมการ 
2.4  นายวนิิจ  เสง้เสน   กรรมการ 
2.5  นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา  กรรมการ 

 



 
2.6  นางสุภาพ  สงัขส์งฆ์   กรรมการและเลขานุการ 
2.7  นายอนนัต ์ หวนัอาหลี                             กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 3.  คณะกรรมการด าเนินการ  มีหนา้ที ่
1. วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในของโรงเรียน 

2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

3. จดัท าแผนกลยทุธพ์ฒันาการศึกษาของโรงเรียน(ฉบบัร่าง) 
4. จดัประชุม ครู บุคลากร นกัเรียน/นกัศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสถานประกอบการ 

เพือ่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะแผนกลยทุธท์ี่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
5. จดัท าแผนกลยุทธ์พฒันาการศึกษาระยะ 3 ปี ตามความตอ้งการของทุกฝ่าย(ฉบบั

สมบูรณ์) 
6. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน พจิารณาเห็นชอบแผนกลยทุธ์ 
7. เสนอแผนกลยทุธพ์ฒันาการศึกษาใหผู้อ้  านวยการ ประธานกรรมการสถานศึกษา ลง

นามอนุมติัอยา่งเป็นทางการ 
8. ประชาสมัพนัธแ์ผนกลยทุธพ์ฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทราบ

และน าไปสู่การปฏิบติัจริง 
ประกอบดว้ย 
3.1 นางสาวศรีวไิล  ยลสุริยนัวงศ ์   ประธานกรรมการ 
3.2 หวัหนา้ฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่ายงาน   กรรมการ 
3.3 หวัหนา้กลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กรรมการ 
3.4 ครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระ   กรรมการ 
3.5 นายอนนัต ์ หวนัอาหลี    กรรมการและเลขานุการ 

 4.  คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่  มีหนา้ที่จดัเตรียมสถานที่ส าหรับประชุมแต่ละคร้ังตาม
แผนงาน ณ หอ้งร่มพกิุล    ประกอบดว้ย 

 4.1 นายวนิิจ  เสง้เสน   ประธานกรรมการ 
 4.2 นางอาภร  ทินนิมิตร   กรรมการ 
 4.3 นายสิโรตม ์ เกิดทิพย ์  กรรมการ 
 4.4 นายจรัส  เรืองสุข   กรรมการ 
 4.5 นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา  กรรมการและเลขานุการ 
 4.6 นายกิตติวฒัน์  ยอ่งลัน่  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  



5.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม  มีหนา้ที่ จดัเตรียมอาหารวา่ง และอาหารเที่ยง
ส าหรับการประชุม     ประกอบดว้ย 

 5.1 นางวรวรรณ  พทุธศุกร์  ประธานกรรมการ 
 5.2 นางกาญจนาวรรณ  แกว้โชติ  กรรมการ 
 5.3  นางมนสัรี  ศิริเทพวฒันา  กรรมการ 
 5.4 นางวนัดี  ชยัปาน   กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง บันทกึภาพ  มีหนา้ที่ในการจดัเคร่ืองเสียง ณ หอ้งร่มพกิุล 
และบนัทึกภาพ ประกอบดว้ย 

 6.1 นายราเมศย ์ จนัทรัศมีภทัรา  ประธานกรรมการ 
 6.2 นายกิตติวฒัน์  ยอ่งลัน่  กรรมการ 
 6.3 นางอาภร  ทินนิมิตร   กรรกมารและเลขานุการ 

 

ขอใหผู้ท้ี่ไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายเตม็ความสามารถ ใหเ้กิด
ประโยชน์กบัทางราชการ หากมีปัญหา อุปสรรค ขอใหแ้จง้ผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ พือ่ประสาน
งานและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น  

  สัง่   ณ   วนัที่   18  เดือน  สิงหาคม    พ.ศ.  2555 
   

            
                                                                                                    (นายประกอบ  หาญณรงค)์ 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการจัดท าแผนกลยุทธ์ ปี 2555-2558 และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 
7 ก.ย. 55 ประชุมครู แจกเอกสารการจดัท าแผนกลยทุธ ์ และแบบสรุปผลโครงการปี 2555 ส่งภายใน 

17 ก.ย.55 เพือ่น าไปวเิคราะห์แผนกลยทุธ์ 
21 ก.ย.55 - หวัหนา้ฝ่ายสรุปโครงการปี 2555  

- ทราบแนวการวเิคราะห์ SWOT  พร้อมส่งผลการวเิคราะห์ SWOT 
28  ก.ย.55 - ฝ่ายแผนน าเสนอผลการวเิคราะห์ SWOT   

- ช้ีแจง้การเขียนแผนโครงการ ของฝ่ายงาน และกลุ่มสาระ (สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์มาตรฐานการศึกษา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของ
โรงเรียน และแนวคิดการเพิม่ผลผลิต พร้อมแจกแบบฟอร์มการเขียนโครงการ) 
- แยกประชุมกลุ่มยอ่ย ตามฝ่ายงานทั้ง 4 ฝ่าย 
- แยกประชุมกลุ่มยอ่ยตามกลุ่มสาระ 

8 ต.ค.55 - น าเสนอแผนกลยทุธ ์ 
- จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
- ประชุมกลุ่มยอ่ยเขียนโครงการประจ าปี 2556 

9 ต.ค.55 - สรุปผลโครงการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
10 ต.ค.55 ครูประเมินความพงึพอใจในการจดัท าแผนฯ 

 
 


