
ตอนท่ี 5 
(ร่าง) แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนสู่การเปน็พลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการเปิดโลกกว้างทางอาชีพ / โครงการ
ส่งเสริมพัฒนาความรู้สู่วิชาชีพ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   
ด้านต่าง ๆ เช่น 
- กีฬา 
- ดนตร ี

3. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ                  
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทันวิกฤตยุค 5G 
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน       

(ทุกกลุ่มสาระฯ) 
- กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมเพ่ือนสอนเพ่ือน (ให้นักเรียนกลุ่มเก่ง 

        ช่วยติวกลุ่มอ่อน) 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

5. โครงการสอนเสริมทักษะวิชาการทางออนไลน์                             
(ตลาดวิชาการ เก่ง/กลาง/อ่อน) 

ข้อ 1, 2, 3, 4 ข้อ 1, 3, 4 มาตรฐานที่ 1 
1.1 (หลัก) 
1.1.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.1.3 (รอง) 
ข้อ 1) (ย่อย) 
1.1.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.5 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.6 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.3 (หลัก) 
1.3.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
1.3.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

6. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
- กิจกรรม Clinic ตามใจวัยรุ่น สร้างแรงบันดาลใจ 
- กิจกรรมสร้างทัศนคติ / สู่โลกกว้างทางการศึกษา

และอาชีพ 
7. โครงการส่งเสริมทักษะชีวติในยุคศตวรรษที่ 21 

และเจตคติ  ที่ดตี่องานอาชีพ 
8. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า                

ทางการเรียนตามหลักสูตร 
- กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้                    

ม.1 – ม.6 (ภายนอก) 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ค่ายลูกเสือ / เนตรนารี / ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือสังคม 
- การพัฒนาการปฏิบัติงานของนักศึกษาวิชาทหาร 

ข้อ 1, 2, 3, 4 ข้อ 1, 3, 4 มาตรฐานที่ 1 
1.1 (หลัก) 
1.1.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.1.3 (รอง) 
ข้อ 1) (ย่อย) 
1.1.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.5 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.1.6 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.3 (หลัก) 
1.3.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
1.3.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนสู่การเปน็พลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
ความถนัด (แขง่ขัน) 

2. โครงการพัฒนานักนวัตกรโรงประลองต้นแบบ   
ทางวศิวกรรมและการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียนและ                 
ความเป็นสากล 

4. โครงการส่งเสริมการอ่าน (งานห้องสมุด) 
5. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
6. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 
7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ข้อ 1, 2 ข้อ 1, 3, 4, 5 มาตรฐานที่ 1 
1.3 (หลัก) 
1.3.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
1.3.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
1.3.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนสู่การเปน็พลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1.  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
     (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้น า) 

- เลือกตั้งประธานนักเรียน/คณะส ี
- สภานักเรียน ฯลฯ 

2.  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม  
     (ลูกจักรค าฯเป็นผู้น าสร้างสรรค์สังคม) 
3.  โครงการปลูกฝังคุณธรรม 

- กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย 
- กิจกรรมฝึกสมาธิ 
- กิจกรรมเก็บกล่องนม 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพ่ีรุ่นน้อง 

4.  โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข 
5.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- เยี่ยมบ้าน 
- โฮมรูม ฯลฯ 

ข้อ 3, 4 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 1 
1.2 (หลัก) 
1.2.1 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.2.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.2.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 



 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนสู่การเปน็พลโลก 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะร่างกายและ     
จิตสังคมทีด่ ี
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่ง จักรค าฯ           

ไมโครมาราธอน 
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มี

ความสามารถด้านกีฬา (แข่งขันภายนอก) 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 

ข้อ 3 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 1 
1.2 (หลัก) 
1.2.4 (รอง) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนสู่การเปน็พลโลก 



แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 5  ส านึกถงึความเป็นไทย ภูมิใจในทอ้งถิ่น การด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมทักษะชีวติของผู้เรียนให้ทันต่อ      
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสังคมโลก 
- กิจกรรมฝึกอาชีพตามความถนัด 

2. โครงการอบรมสร้างจิตส านึกที่ด ี
- กิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ปันน้ าใจสู่สังคม 
- กิจกรรมรักสถาบัน รักชุมชน รักสิ่งแวดล้อม 

รักบ้านเกิด 
3. โครงการจิตอาสา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
4. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
5. โครงการส่งเสริมการประหยัดและอดออม  

(บริหารทั่วไป) 
6. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย                

(บริหารทั่วไป) 
- กิจกรรมภายในและสัมพันธ์ชุมชน เช่น 

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมแสดง
ความจงรักภักดี กิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
กิจกรรมวางพวงมาลาเจ้าจักรค าขจรศักดิ์  

7. โครงการพัฒนาการศึกษาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อ 2, 3, 4 ข้อ 1 มาตรฐานที่ 1 
1.2 (หลัก) 
1.2.2 (รอง) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
1.2.3 (รอง) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
1.3 (หลัก) 
1.3.5 (รอง) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 

 
 
 



 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 6  เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูสู่ศตวรรษที ่21 
- กิจกรรมพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) 
- กิจกรรมอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของ

ครูตามสาขาวิชาด้านการจัดการเรียนการสอน 
(ID Plan) และพัฒนาทางวิชาชีพ 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกลุ่มสาระฯ                 
(การอบรม/สัมมนา) 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืน                
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- อบรมครูใช้สื่อ ICT (ส ารวจความต้องการของครู) 
- ศึกษาดูงาน 
- สอนวิชาหลักด้วยภาษาอังกฤษ เช่น EPDP,    

Smart Science ห้องเรียนพิเศษ 

ข้อ 1, 2 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.4 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 10) (ย่อย) 
มาตรฐานที่ 3 
3.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 10) (ย่อย) 
3.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.4 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
3.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
3.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 

แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 7  สร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลกรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาครูจัดท าสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อออนไลน์ ฯลฯ 

2. โครงการส่งเสริมครูในการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก (Active learning) 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
- กิจกรรมนิเทศ โดยวิธีการโค้ช (coaching)    

ทุกวิชา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการสอน 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู 

- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมแสดงผลงาน 
- Partner Teacher (ครูผู้ร่วมพัฒนา) และ LS  

(พัฒนาการเรียนร่วมงาน) 

ข้อ 1, 2 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
2.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 6) (ย่อย) 
มาตรฐานที่ 3 
3.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 10) (ย่อย) 
3.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
3.4 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 9) (ย่อย) 
3.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 3) (ย่อย) 
3.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ 3  พฒันาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคณุภาพ 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ                 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบริหารวิชาการ 
- กิจกรรมทะเบียน – วัดผล 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ                 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน................ 
- ฯลฯ 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ               
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบริหาร

งบประมาณ 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงานอ านวยการ 
- กิจกรรมพัฒนางานการเงินและบัญชี 
- กิจกรรมพัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
- กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
- กิจกรรมพัฒนางานยานพาหนะ 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 11) (ย่อย) 
2.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การจดั มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 



แผนพัฒนา
การศกึษาชาต ิ

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ                  
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนางานธุรการสารบรรณ 
- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการครู   

และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเวรยามประจ าวัน 
- กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศงานบริหารบุคคล 
- จัดหาครูผู้สอนและบุคลากร เพ่ือพัฒนา

โรงเรียน 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ               
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนางานส านักงาน............... 
- ฯลฯ 

6. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
- กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 

7. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ    
ของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- เครือข่ายผู้ปกครอง 
- สมาคมศิษย์เก่า 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.1 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.2 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 11) (ย่อย) 
2.3 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 8) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 

 
กลยุทธ์ที่ 3  พฒันาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคณุภาพ 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 9   สร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 



 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
- OKR 
- OBECQA 

2. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

3. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
- กิจกรรมระบบสารสนเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมพัฒนางานควบคุมภายใน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- โรงเรียนสุจริต 

4. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารบุคคล 
- กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และ

บุคลากร 
- กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเวรยามประจ าวัน 
- กิจกรรมวิจัยพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 4, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

5. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- กิจกรรม  

6. โครงการสร้างประสิทธิภาพในการท างานของ   
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

ข้อ 6 ข้อ 2, 3, 4, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
2.7 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 7) (ย่อย) 
2.8 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 4) (ย่อย) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 10  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการศึกษา 



โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียน 
- ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
- จัดหาอุปกรณ์ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 

3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อ 4 ข้อ 4, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 6) (ย่อย) 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 
 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม 
แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์ที่ 11  เพ่ิมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา

การศกึษาชาต ิ

ยุทธศาสตร์การจดั
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
(แผนพัฒนาการศึกษา 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ประเด็นการพิจารณาหลกั 
- ประเด็นการพิจารณารอง 
- ประเด็นย่อย 

เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกัน
คุณภาพ 

2. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในโรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานโสต 

ข้อ 4 ข้อ 4, 5, 6 มาตรฐานที่ 2 
2.5 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 6) (ย่อย) 
2.6 (ประเด็นพิจารณา) 
ข้อ 1) – 5) (ย่อย) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

ระดับ 
คุณภาพ 4 
(ยอดเยี่ยม) 

 

 


