
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ 

๑. การบริหารจัดการศึกษา  
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  มีระบบการบริหารจัดการโดยจัดโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน   ได้แก่  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารงบประมาณ   กลุ่มบริหารงานบุคคล   
กลุ่มบริหารทั่วไป   และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ทั้งนี้  โรงเรียนก าหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา
ตามแบบการพัฒนาที่เน้นกระบวนการ P D C A 
    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 
       

 
              
    
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
      
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์    
  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจ าที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

มูลนธิิเพ่ือการศึกษา  
รร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรมราชินีนาถฯ 

 
คณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร 



๒ 

 

  
 

๒. พัฒนาระบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง 
 

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
คุณภาพ 

๔. ส่งเสริม ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและ 
พัฒนาผู้เรียน 
 

          เป้าหมาย   
      ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการท างานและ

การด าเนินชีวิต 
 

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
      กตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ  

 

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
          บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
          ๓.๑ การมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น และระดม
ทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการก าหนดหรือจัดแบ่งเวลาส าหรับมุ่งพัฒนาผู้เรียน  
ตลอดจนการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง จากการเรียนรู้
และท าโครงงานให้มากขึ้น 
 ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ  รู้จักใช้ทรัพยากรส่วนรวมและส่วนตนอย่าง     
มีคุ้มค่าและเห็นคุณค่า   
  ๓.๓ มุ่งเน้นให้ครูควรน าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มากขึ้น  
 ๓.๔ โรงเรียนจัดบรรยากาศและสอดแทรกคุณธรรมความกตัญญูในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก
ขึ้น  ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เน้นความเหมาะสมตามกาลเทศะ โดยผู้ปกครองมีส่วนในการประพฤติปฏิบัติเป็น
แนวทางส าหรับผู้เรียนด้วย 
 ๓.๕ สถานศึกษาจัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติให้เพ่ิมสูงขึ้น   
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความเหมาะสม  
        ๓.๖ สถานศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลและองค์กร เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่วน
ต่างๆอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  อาทิ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง    
ชมรมศิษย์เก่า  เป็นต้น  

 



๓ 

 

  
 

๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา    
 กลยุทธ์ที่ ๑  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๒  : การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓  : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนประจ า 
กลยุทธ์ที่ ๔  : การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕  : การพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๖  : สร้างจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการศึกษาการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๗  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

๕. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่๑  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

 ๑.โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้
(วิจัยในช้ันเรียน) 
 
๒.โครงการจัดการนิเทศ 
ในช้ันเรียน 
 
 
๓.โครงการพัฒนาคณุภาพ
การจัดการเรยีนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 
 
๔.โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
และกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ของกลุม่สาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

-เพื่อใหค้รูมีทักษะการท า
วิจัย และน าผลการวิจัยมา
ปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
-เพื่อให้ครูมีทักษะในการ
นิเทศและน าผลจากการ
นิเทศมาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 
-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
ให้สูงข้ึน  
 
 
 -เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
ให้สูงข้ึน  
 
 
 

-ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ัน
เรียนอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
 
 
-ครูผู้สอนรับการนเิทศในช้ัน
เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
-ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุม่สาระฯ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ผลการทดสอบระดบัชาติ
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๔ 
-ค่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุม่สาระฯ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ผลการทดสอบระดบัชาติ
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๔ 

 -มฐ.ที๑่๐/ตบช.ท่ี๑๐.๓- 
  ๑๐.๕ 
 
 
-มฐ.ที๑่๐/ตบช.ท่ี ๑๐.๕ 
 
 
 
-มฐ.ที๕่/ตบช.ท่ี ๕.๑-๕.๔ 
 
 
 
 
-มฐ.ที๕่/ตบช.ท่ี ๕.๑-๕.๔ 

 



๔ 

 

  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

๗. โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

 

 

   

 

-เพื่อส่งเสรมิการใช้
ภาษาต่างประเทศ 
-เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 

-นักเรียนช้ันม.๑ เข้าร่วม
กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

-มฐ.ที๔่/ตบช.ท่ี ๔.๑-๔.๔ 

 

กลยุทธ์ที ่๒  การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

๑.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสื่อวัสด/ุอุปกรณ์วิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป ์
 
 
๒.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุด 
 
๓.โครงการพัฒนาการผลติ
สื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
๔.โครงการส่งเสรมิระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็เพื่อ
การเรยีนรู ้
๕.โครงการพัฒนาศูนยส์ื่อ
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 
๖.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับงานบริการ 
๗.โครงการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม 
 
 
๘.โครงการป้องกันอุบัติเหต ุ
ภัยธรรมชาติและอัคคีภยั 

-เพื่อบ ารุงรักษา จัดซื้อ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์วิชา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
ให้มีประสิทธิภาพ        
ใช้ประโยชน์ไดสู้งสดุ 
-เพื่อจัดบรรยากาศ
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
-เพื่อให้ครูผลติสื่อ/
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
ส าหรับการเรียนการสอน 
-เพื่อให้มีระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
-เพื่อจัดระบบห้องศูนยส์ื่อ
การเรยีนรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีส่มบรูณ ์
-เพื่อจัดระบบงานบริการ
ให้พร้อมส าหรับบริการ 
-เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
จัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
ให้น่าอยู่ น่าเรียน 
-เพื่อรณรงค์และป้องกัน
ปัญหาการเกิดอุบัตเิหตฯุ 

นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์
ประกอบการเรียนวิชาศลิปะ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ คดิเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
-นักเรียนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
 
-ครูผลติสื่อ/นวัตกรรม 
ร้อยละ ๘๐ 
 
-ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี
 
--ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับด ี
 
-ครู/นักเรียนมีความ 
พึงพอใจร้อยละ ๘๐ 
-อาคารสถานท่ีได้รับการ
ปรับปรุงร้อยละ ๘๐ 
และบุคลากรมีความพึง
พอใจร้อยละ ๘๐ 
-ครู/นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 -มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
 
 
-มฐ.ที๓่/ตบช.ท่ี๓.๑-๓.๔ 
และมฐ.ที๑่๑/ตบช.๑๑.๓ 
 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
-มฐ.ที๑่๓/ตบช.ท่ี ๑๓.๑ 
 
 
-มฐ.ที๑่๓/ตบช.ท่ี ๑๓.๑ 
 
 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 

 



๕ 

 

  
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

๙.โครงการพัฒนา ปรับปรุง
อาคารหอประชุม 

-เพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารหอประชุม
และห้องสมุดให้สมบูรณ ์

-ครู/นักเรียนมีความพึง
พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

 

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๓  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนว ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนประจ า 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

๑.โครงการแข่งขันกีฬา
ภายใน 

 
๒.โครงการบริการงาน    
แนะแนว 
 
๓.โครงการส่งเสรมิการ-
ท างานของสภานักเรียน 
 
๔.โครงการส่งเสรมินักเรยีน
ทุนพระบรมราชานุเคราะห ์
 

 
๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 
 
๖.โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

-เพื่อให้นักเรียนสามารถ
คิดอย่างเป็นระบบ มี
ทักษะการท างาน มีความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
-เพื่อให้นักเรียนรู้และ
เข้าใจแนวทางศึกษาต่อ
ตามความสนใจและถนัด 
-เพื่อให้คณะกรรมการสภา
นักเรียนมีทักษะการ
ท างาน มีภาวะผู้น าท่ีด ี
-เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ทุนฯเป็นผู้มศีักยภาพ 
คุณภาพในหน้าท่ี,สังคม 
 
-เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
เป็นผู้มีคณุธรรมจริยธรรม, 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
-เพื่อวางระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้
ชัดเจนและเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียน 

-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
-นักเรียนได้รับบริการ    
แนะแนวและบริการให้
ค าปรึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนมีทักษะการท างาน
และมภีาวะผู้น าร้อยละ ๙๐ 
 
-ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ :  
มีนักเรียนทุนฯ ๑๔ คน 
-ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๖  :   
มีนักเรียนทุนฯ๑๗ คน 
-นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและคณุลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐ 
-นักเรียนรับการดูแล
ช่วยเหลือ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 

-มฐ.ที๑่/ตบช.ที ่๑.๑ 
และมฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 
 
-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี ๒.๑-๒.๔ 
และมฐ.ที๖่/ตบช.ท่ี ๖.๑-๖.๕ 
 
-มฐ.ที๖่/ตบช.ท่ี ๖.๑-๖.๓ 
และมฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 
-มฐ.ที๖่/ตบช.ท่ี ๖.๒-๖.๕ 
 
 
 
-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 
 
-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

 

 
 

 



๖ 

 

  
 

กลยุทธ์ที ่๔   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

โครงการยกระดับคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

-เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรโดยการอบรม 
ศึกษาดูงานท้ังในและนอก
สถานศึกษา 

-ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาตน ร้อยละ ๘๕ 

 

-มฐ.ที๗่/ตบช.ท่ี ๗.๑ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

 

๑.โครงการพัฒนางานบริหาร 
วิชาการ 

 
๒.โครงการจัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์ส านักงานกิจการ
นักเรียน 
๓.โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 
 
 
๔.โครงการปรับปรุงระบบ 
สาธารณูปโภค 
 
 
 

๕.โครงการพัฒนางาน-
การเงิน 
 
 
๖.โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

 

-เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อให้ส านักงานกิจการ
นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการน าใช้ 
-เพื่อจัดระบบงานโสต
ทัศนศึกษาให้พร้อมรองรับ
การใช้บริการเพื่อการ
เรียนรู ้
-เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อ
ความต้องการของนักเรียน
และบุคลากร 
-เพื่อพัฒนาระบบการเงิน
ของสถานศึกษาให้
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ในส านักงาน 

 

-การด าเนินงานวิชาการมี
สภาพคล่อง ความพึงพอใจ
ของบุคลากรอยู่ในระดับด ี
- ความพึงพอใจของ
บุคลากรอยู่ในระดับด ี
 
-ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
-ครู/นักเรียนมีความ 
พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
-ความพึงพอใจในบริการ 
อยู่ในระดับด ี
 
 
-บุคลากรของกลุ่มงานและ 
กลุ่มสาระฯมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 

-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 

 
-มฐ.ที่ ๑๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
 
-มฐ.ที๑่๑/ตบช.ท่ี ๑๑.๑ 
 
 
 
 
-มฐ.ที๑่๔/ตบช.ท่ี ๑๔.๑-๒ 
 
 
 
-มฐ.ที๑่๔/ตบช.ท่ี ๑๔.๑-๒ 
 

 



๗ 

 

  
 

กลยุทธ์ที่ ๖   สร้างจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการศึกษาการด าเนินงานตามแนวพระราชด าริและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

 

๑.โครงการส่งเสรมิกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆของโรงเรียน 
 
 

๒.โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู-่
สถานศึกษา 

-เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
ร่วมกิจกรรมและเห็น
คุณค่าของวันส าคญัต่างๆ 

  -เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนรู ้ 

-โรงเรียนจดักิจกรรมเนื่องใน
วันส าคัญต่างๆบรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่สอดแทรกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

-มฐ.ที๒่/ตบช.ท่ี๒.๑-๒.๔ 
 

 
-มฐ.ที๑่๕/ตบช.ท่ี ๑๕.๑-๒ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๗   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย สนองมาตรฐานการศึกษา/  
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาท่ี...  

โครงการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 

-เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของ
นักเรียน 

 

-นักเรียนได้รับการส่งเสรมิ 
และพัฒนาทักษะทางภาษา 
ร้อยละ ๘๐ 

-มฐ.ที๔่/ตบช.ท่ี ๔.๑-๒ และ 
 มฐ.ที๕่/ตบช.ท่ี ๕.๑-๕.๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


