
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน  ฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล 

โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ค่าค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

  
      
โรงเรียนได้ก ำหนดโครงกำรหลักตำมกลยุทธ์ไว้ 17  โครงกำร ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ           

ขั้นพ้ืนฐำน โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์          
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(Key performance 

Indicators) 

ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/ปี
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 - 

1. โรงเรียน
บริหำรจดักำร 
ด้วยระบบ
คุณภำพ  
 

1. โรงเรียนบริหำรจัดกำร
ด้วยกำรบริหำรแบบ 
มีส่วนร่วม 
2. ระบบกำรบริหำรงำน 
มีควำมคล่องตัวสูง
ปรับเปลีย่นได้เหมำะสม
ตำมสถำนกำรณ์และ
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
เกณฑร์ำงวัลคณุภำพ
แห่งชำติ 
3. ร้อยละของผูร้ับ 
บริกำรและผูเ้กี่ยวข้องพึง
พอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 
    จัดการคุณภาพ 
กิจกรรมหลัก 
1. กระจำยอ ำนำจกำรบริหำรตำม 
   บทบำทหน้ำท่ี (ทุกมำตรฐำน) 
2. ระบบกำรประกันคณุภำพ  
    (ทุกมำตรฐำน) 
3. ระบบและให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ 
   (2.2,2.6,3.2) 
4. กำรบริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำน 
(2.2) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 
 
1. ฝ่ำยบริหำร/แผนงำน 
 
2. ประกันคุณภำพ 
 
3. สำรสนเทศ 
 
4. ฝ่ำย, กลุ่มสำระฯ,
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 

2. โครงการพัฒนาระบบ (เครือข่าย) 
    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยี  
    (2.6,3.2) 
2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร ์ 
    (2.5,3.2) 
3. พัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลย ี
    (2.4,2.6,3.5) 
4. จัดบริกำรสืบค้นข้อมลูเทคโนโลยี 
    (2.4,2.6.3.2) 
5. จัดบริกำรโสตทัศน ์(2.4,2.6,3.2) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. งำนพัฒนำระบบ 
    เครือข่ำยฯ 
2. เทคโนโลยี  
   
3. เทคโนโลยี   
   
4. ศูนย์สื่อฯ/ห้องสมุด  
 
5. งำนโสตทัศนศึกษำ   

3. โครงการส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมหลัก 
1. เยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
    (1.2.1,1.2.3,1.2.4,2.2,3.3) 
2. รู้จักผู้เรียนรำยบุคคล  
    (1.2.1,1.2.3,1.2.4,2.2,3.3) 
3. คัดกรองนักเรียน  
   (1.2.1,1.2.3,1.2.4,2.2,3.4) 
4. ส่งเสรมินักเรียน  (1.2.3,1.2.4,2.2) 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหำ  (1.2.3,2,2) 
6. ส่งต่อ (1.2.3,1.2.4,2.2) 
7. ระบบกำรแนะแนว (1.2.3,1.2.4,2.2) 

ฝ่ายบริหาร          
กิจการนกัเรียน 
 
1. กิจกำรนักเรียน 
 
2. กิจกำรนักเรียน 
 
3. กิจกำรนักเรียน 
 
4. กิจกำรนักเรียน 
5. กิจกำรนักเรียน 
6. กิจกำรนักเรียน 
7. แนะแนว 

1.2.3 กำรยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนควำมแตกต่ำง
และหลำกหลำย 

2.1 มีเป้ำหมำย วิสยัทัศน์
และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 
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ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

 
             

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
วัตถุประสงค์          
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(Key performance 

Indicators) 

ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/
ปี(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 - 

2. ครูและ
บุคลำกรไดร้ับ
กำรพัฒนำให้มี
คุณภำพ  
ปฏิบัติงำนได้
ตำมมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน
และมำตรฐำน
วิชำชีพ 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรทีไ่ด้รบักำร
พัฒนำให้มีคุณภำพ 
ปฏิบัติงำนได้ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ 
2. ร้อยละของครูที่ได้รับ
กำรพัฒนำสู่ครูมืออำชีพ 
3. ร้อยละของครูและ
บุคลำกรพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
กิจกรรมหลัก 
1. อบรม  ประชุมสัมมนำ  

(2.4,3.5) 
2. ศึกษำดูงำน  

(2.4,3.2,3.5) 
3. เสรมิสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิำน 
    (2.4) 

ฝ่ายบริหารงบประมาณและงาน
บุคคล 
1.  งบประมำณ 
 
2. งบประมำณ 
 
3. งบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. โรงเรียนมี                   
หลักสตูร
กำรศึกษำ            
สอดคล้องและ
ครอบคลมุ
หลักสตูร
แกนกลำง
กำรศึกษำ            
ขั้นพื้นฐำน 

1. โรงเรียนมหีลักสูตรที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักเรียนและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ 
2. ควำมพึงพอใจของ 
ผู้บริหำร ครูนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 
ที่มีต่อหลักสูตรสถำน 
ศึกษำอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนำหลักสูตร มัธยมศึกษำตอนต้น 
   (1.1.1-6,2.1-4,2.3,3.1) 
2. พัฒนำหลักสูตร มัธยมศึกษำตอนปลำย  
   (1.1.1-6,2.1-4,2.3,3.1) 
3. กำรวิจัยพัฒนำกำรจดักำรเรียนรู้ 
   (1.2.3,2.3,3.1,3.3,3.4,3,5) 
4. นิเทศกำรจัดกำรเรยีนรู ้
    (2.3,3.3,3.4,3.5) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
1. พัฒนำหลักสูตรฯ/ 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 
2. พัฒนำหลักสูตรฯ/ 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 
3. วิชำกำร 
 
4. วิชำกำร 

4. ครูจัดกำร
เรียนกำรสอนได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

1. ร้อยละของครูที่จัดกำร
เรียนกำรสอนโดยเน้น
ผู้เรยีนเป็นส ำคัญอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
    ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลัก 
    ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2.3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5) 
2. ส่งเสรมิกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง 
   เรียนรู้ภมูิปัญญำท้องถิ่น 
   (1.1.4,2.4,2.6,3.2) 
3. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
   (1.2.3,2.3,2.5,3.3,3.3.4) 
4. วิเครำะห์และประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น 
   ระบบ   (1.2.3,2.3,2.5,3.3,3.5) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  
 
1.วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ 
/โครงกำรห้องเรียนพเิศษฯ 
 
2.วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ 
/โครงกำรห้องเรียนพเิศษฯ 
 
3. วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ 
/โครงกำรห้องเรียนพเิศษฯ 
4. วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ 
/โครงกำรห้องเรียนพเิศษฯ 

2.4 พัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมเชีย่วชำญทำง
วิชำชีพ 

2.3 ด ำเนินกำรพัฒนำ
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1 จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติ
จริงและสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ ในชวีิตได้  
3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ทีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้
3.3 มีกำรบริหำรจัดกำร              
ชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบและน ำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน 
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ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์          
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(Key performance 

Indicators) 

ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/
ปี(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 - 

5. นักเรียน                
มีคุณภำพตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำนและ
มำตรฐำนสำกล 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละ...... 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนในระดับ 3-4 
2. นักเรียนมีค่ำเฉลี่ย 
กำรทดสอนระดับชำติสูง
กว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
3. นักเรียนสอบผ่ำนกำรวดั
ระดับควำมสำมำรถทำงภำษำ
จำกสถำบันภำษำ (12) 
4. ร้อยละของนักเรียน              
ที่ศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
5. นักเรียนมีทักษะในกำร
คิดวิเครำะห์  สังเครำะห์
และคิดเชื่อมโยงอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 
6. นักเรียนมีควำมสำมำรถ
อ่ำนคิดวิเครำะห์และเขียน
สื่อควำมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
7. นักเรียนแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเอง จำกแหล่งเรียนรู้
และสื่อต่ำงๆ (7-8) 
8. นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
9. นักเรียนมีสุขภำวะที่ดี
และมสีุนทรียภำพอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
    (1.1.5,2.3,3.1,3.3,3.4,3.5) 
2. ส่งเสรมิกำรอ่ำน คิดและเขียนสือ่ควำม 
   (1.1.1,1.1.2,1.1.6) 
3. กิจกรรมเสรมิศักยภำพผู้เรียน  
(1.1.2,1.1.4,1.1.5,1.1.6,2.3,3.1,3.4,3.5) 
4. ติดตำมนักเรียนที่มผีลกำรเรียน 
   ไม่ผ่ำนกำรประเมิน (1.1.5,2.3,3.4,3.5) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. กลุ่มสำระฯ/โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษฯ 
2. ภำษำไทย/ห้องสมุด 
 
3. กลุ่มสำระฯ/โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษฯ 
4. ทะเบียนวัดผล 

8. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีความรู ้
    ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
กิจกรรมหลัก 
1. แข่งขันทักษะต่ำงๆภำยในโรงเรยีน 
   (1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.6) 
2. จัดค่ำยวิชำกำร  
   (1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.6) 
3. กิจกรรมชุมนุม(1.1.1,1.1.2,1.1.3, 
1.1.4,1.1.6,1.2.2,1.2.4) 
4. ตลำดนัดอำชีพ (1.1.4,1.1.6,2.3,3.1) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1.กลุ่มสำระฯ/ 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 
2.กลุ่มสำระฯ/ 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 
3. กิจกรรมนักเรียน 
 
4. สังคม/ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
กิจกรรมหลัก 
1. รักษส์ะอำด (1.2.1) 
2. รักษ์สิ่งแวดล้อม (1.2.1,1.2.4) 
3. รักษ์ประชำธิปไตย (1.2.1) 
4. รักษ์ประหยดัและออม (1.2.1) 
5. รักษ์ศีลธรรม (1.2.1) 
6. รักษ์ควำมเป็นไทย (1.2.1,1.2.2)  
7. รักษ์วินัยจรำจร (1.2.1) 
8. รักษ์กำรตรงต่อเวลำ (1.2.1) 
9. รักษ์กำรเข้ำแถวตำมล ำดับ (1.2.1) 
10. รักษ์ระเบียบวินัยสถำนศึกษำ (1.2.1) 
11. ไม่พัวพันยำเสพตดิ (1.2.1) 
10. โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มี 
     สุขภาวะที่ดีและมสีุนทรียภาพ   
กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสรมิสุขนิสัยด้ำนศลิปะ ดนตรี (1.2.4)           
2. ส่งเสรมิสุขภำวะทำงกำยและกฬีำ 
(1.2.4) 
3. พัฒนำสุขภำพจิตสังคม (1.2.4) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
1. กิจกำรนักเรียน 
2. ห้องเรียนสีเขียว 
3. กิจกำรนักเรียน 
4. ธนำคำร ร.ร. 
5. สังคม 
6. สังคม 
7. กิจกำรนักเรียน 
8. กิจกำรนักเรียน 
9. กิจกำรนักเรียน 
10. กิจกำรนักเรียน 
11. กิจกำรนักเรียน 
ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. ศิลปะ 
2. สุขศึกษำ/พลศึกษำ 
 
3. แนะแนว/กิจกำร 

1.1.6 มีควำมรู ้ทกัษะ
พื้นฐำนและเจตคติที่ดีต่อ
งำนอำชีพ 
 

1.2.1 กำรมี
คุณลักษณะและ
ค่ำนิยมที่ดีตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

1.2.4 สุขภำวะทำง
ร่ำงกำยและจิตสังคม 

1.2.2 ควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่นและควำมเป็น
ไทย 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
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ตำรำงแสดงค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรและและผู้รับผิดชอบ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
วัตถุประสงค์          
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(Key performance 

Indicators) 

ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/
ปี 

(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 - 
6. ผู้เรียนเป็น
เลิศวิชำกำร 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถเฉพำะทำงที่
ส่งเข้ำแขง่ขันเป็นที่ประจักษ์
ในระดับชำต ิ
2. อัตรำกำรเพิ่มของ 
รำงวัล/กำรสอบเข้ำศึกษำ
ต่อ/ผ่ำนเกณฑ์กำรวัด                   
ที่ได้รับจำกกำรแข่งขันทำง
วิชำกำร/กำรทดสอบ
ระดับชำติ(ท่ีอ้ำงอิงได้) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11. โครงการส่งเสริมความสามารถ 
     ในการคิดสู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสรมิกำรคดิและแก้ปัญหำ  
   (1.1.1,1.1.2) 
 
2. ส่งเสรมินักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันภำยนอก 

(1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.6,2.3,3.1) 
 
3. ส่งเสรมินักเรียนสอบเข้ำศึกษำต่อ/ผ่ำน

เกณฑ์กำรวัดจำกสถำบันทดสอบฯ                 
(1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.1.5,1.1.6) 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. กลุ่มสำระฯ/ 
โครงกำรห้องเรียน
พิเศษฯ 
2. กลุ่มสำระฯ/ 
โครงกำรห้องเรียน
พิเศษฯ 
3. แนะแนว 

7. ผู้เรียน
สื่อสำรได้อย่ำง
น้อย 2 ภำษำ 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีใช้
ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ 
และภำษำต่ำงประเทศ      
ที่สองอื่นๆ ในกำรสื่อสำรได ้
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีสอบ
ผ่ำนกำรวัดระดับ
ควำมสำมำรถทำงภำษำจำก
สถำบันระดับชำต ิ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12. โครงการส่งเสริมความสามารถ 
     ทางภาษา 
กิจกรรมหลัก 
1. ทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำ  
   (1.1.1,1.1.2) 
2. ส่งเสรมิกำรใช้ภำษำตำ่งประเทศ 
   ในโรงเรียน (1.1.1,1.1.2) 
3. แลกเปลี่ยนภำษำและวัฒนธรรมในต่ำง 
   ประเทศ (1.1.1,1.1.2,1.2.2,1.2.3,3.5) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. ภำษำต่ำงประเทศ/ 
  ภำษำไทย/HUB/EP  
2. ภำษำต่ำงประเทศ 
   /HUB/EP                        
3. ภำษำต่ำงประเทศ 
  /HUB/EP 

1.1.2 มีควำมสำมำรถใน 
กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงม ี
วิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และแก้ปัญหำ 

1.1.1 มีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดค ำนวณ 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

วัตถุประสงค์          
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(Key performance 

Indicators) 

ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/
ปี(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 - 
8. ผู้เรียนล้ ำ
หน้ำทำง
ควำมคิด 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ี
สร้ำงกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจดัท ำโครงงำน
ควำมคิดเพื่อ
สำธำรณประโยชน์ 
2. ร้อยละของนักเรียน
สำมำรถมีควำมคดิรเิริ่ม
สร้ำงสรรคเ์พื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม        
และประเทศชำต ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

13. โครงการพัฒนาความสามารถ 
     ในการสร้างนวัตกรรม 
กิจกรรมหลัก  
1. กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 
   (1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,3.1,3.2,3.5) 
 
2. สงเสรมิกำรสร้ำงโครงงำนหรือสร้ำง  
นวัตกรรมจำกกำรค้นหำควำมรู้ด้วยตนเอง      
(1.1.3,1.1.4,2.6,3.1,3.2) 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
1. กลุ่มสำระฯ/
โครงกำรห้องเรียน
พิเศษฯ 
2. กลุ่มสำระฯ/
โครงกำรห้องเรียน
พิเศษฯ 

9. ผู้เรียนผลติ
งำนอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลงำนกำรประดิษฐ์ 
สร้ำงสรรค์และออกแบบ
ผลงำนเข้ำแข่งขันในเวที
ระดับชำต/ิหน่วบงำน
ภำยนอก 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ี
สำมำรถใช้เทคโนโลยีใน
กำรเรยีนรู้  ออกแบบ 
สร้ำงสรรค์งำนท้ังด้ำน
วิชำกำรหรืออำชีพ โดย
สำมำรถสื่อสำร น ำเสนอ 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ผลงำนในระดับชำตไิด ้

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14. โครงการพัฒนาความสามารถ         
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสรมิทักษะวิทยำกำรค ำนวณ 
   (1.1.4,1.1.6,2.6,3.2) 
2. บูรณำกำรสรำ้งช้ินงำนด้วยเทคโนโลย ี
    สำรสนเทศ(1.1.4,1.1.6,2.6,3.2) 
 
3. น ำเสนอผลงำนด้วยเทคโนโลย ี
   (1.1.1,1.1.2,1.1.4,1.1.6,2.6,3.2,3.5) 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
 
 
1. เทคโนโลย ี
 
2. กลุ่มสำระฯ/
โครงกำรห้องเรียน
พิเศษฯ 
3. กลุ่มสำระฯ/ 
แนะแนว/โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษฯ 

10. ผู้เรียน
ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อ
สังคมโลก 
 
 
 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นพลเมืองดี                   
มีควำมสำมำรถตำม
สมรรถนะหลักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมี
อุดมกำรณ์ประชำธิปไตย                 
(เยำวชนคนดีฯ) 

    15. โครงการสถานศึกษาสขีาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมขุ 
กิจกรรมหลัก 
1. สถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ  
อบำยมุข  (1.2.2,1.2.3,1.2.4,3.1,3.2,3.5) 
2. อนุรักษพ์ลังงำนและสิ่งแวดล้อม   
   (1.2.4,3.1) 
3. สืบสำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เคียงคู่วิถีพุทธ  (1.2.1,2.2,3.1) 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
 
1. กิจกำรนักเรียน 
 
2. ห้องเรียนสีเขียว/ 
บริหำรทั่วไป 
3. กิจกำรนักเรียน/ 
   สังคม 

1.1.3 มีควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

1.1.4 มีควำมสำมำรถ              
ในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์          
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
(Key performance 

Indicators) 

ค่าเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/ปี
(ร้อยละ) 

โครงการ/กิจกรรม 
(มาตรฐาน.ตัวบ่งชี้) 

ผู้รับผิดชอบ 

63 64 65 - 

11. โรงเรียน
เป็นสังคมแห่ง
กำรเรยีนรู ้
 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย 
2. ร้อยละของผู้บริหำร ครู  
นักเรียน และผูเ้กี่ยวข้องที่
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยใน
และภำยนอก 
3. ควำมพึงพอใจของ 
ผู้บริหำร ครู นักเรียน
ผู้เกี่ยวข้องต่อกำรใช้แหล่ง
เรียนรู้อยู่ในระดบัดีขึ้นไป 
4. ควำมพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อกำรจดั
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู้อยู่ในระดบัดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและ 
     สังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนำสภำพแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้  
   (2.5) 
2 .พัฒนำสังคมแห่งกำรเรยีนรู้   
   (2.5,3.2) 
 

 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
1. บริหำรทั่วไป 
  
2. บริหำรทั่วไป/วิชำกำร/
กลุ่มสำระฯ/โครงกำร
ห้องเรียนพิเศษฯ 
 
 
 

12. โรงเรียน                     
มีกำรจัดกำร
ควำมรู้และกำร
สร้ำงนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งใน
ประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

1. ร้อยละของกำรเผยแพร่
นวัตกรรมทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
2. ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรจดักำร
ควำมรู้  อยู่ในระดับด ี
ขึ้นไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

17. โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ 
กิจกรรมหลัก 
1. ระบบกำรจดักำรควำมรู ้ 
   (2.5,3.5) (บังคับ) 
2. เข้ำถึงและแบ่งปันควำมรู ้ 
    (3.5) 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
    (3.5) 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 
1. วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ/
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 
2. วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ/
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 
3. วิชำกำร/กลุ่มสำระฯ/
โครงกำรห้องเรียนพิเศษฯ 

2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพ 

3.5 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนำ
และปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 


