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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก ภายในปี 2565  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล                  
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้ เรียนทุกคนมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล                   

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ 
1. คุณภาพผู้เรียน 
2. ครูมืออาชีพ 
3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล 
4. เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่1พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และโครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสากล 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ

ในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป 

- ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่ อสาร และการคิด
ค านวณ ตาม เกณ ฑ์ ของแต่ ล ะ
ระดับชั้น ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 
85 

- ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ในระดับดีเยี่ยม 

- และภาษาต่างประเทศที่  2 ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

- ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการ
คิดค านวณเหมาะสมตามระดับ
ชั้นในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 85 

-  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกพิบูล สู่ไทยแลนด์ 
4.0 
1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ม.6 
1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ 
1.3 กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ 
1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต

พื้นที่ฯ ระดับภาค และระดับประเทศ 
1.5 กิจกรรมค่ายโครงงาน (ม.5/1 - 26) 
1.6 กิจกรรมสอบวัดความรู้ O-NET 
1.7 กิจกรรมค่ายวิชาการเฉพาะสาขา 

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมจัดท าตารางสอน/ปฏิทิน 
2.2 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาการ 
2.4 กิจกรรมติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
2.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
3.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ค่าย
โอลิมปิกวิชาการ 
4.1 กิจกรรมสอนเสริม 

5. โครงการขับ เคลื่ อนการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
5.1 กิจกรรมเวที ศักยภาพนักเรียนระดับ

โรงเรียน 
5.2 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

6. โครงการรับ นักเรียน เข้ าศึ กษาชั้ น  ม .4 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
6.1 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

และห้องเรียนทั่วไป 
6.2 กิจกรรมสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษและ

ห้องเรียนทั่วไป 
7. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทย 
7.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
7.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 
7.3 กิจกรรมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรม 
7.4 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาไทย 

8. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
8.1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
8.2 กิจกรรมทัศนศึกษา 

2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เห็ น แ ล ะ
แก้ปัญหา ร้อยละ 85 
 

3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ผู้ เรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสน เทศ และการ
สื่อสารร้อยละ 100 
 

4 ร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตร 

ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
 

5 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาต ิ

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เรี ย น แ ล ะ
พั ฒ น าก ารจ าก ผลก ารสอ บ วั ด
ระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
8.3 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
8.4 กิจกรรมพี่สอนน้อง 
8.5 กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน 
8.6 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและแผนการ

จัดการเรียนรู้ 
8.7 กิจกรรมซ่อมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
8 .8  กิ จ ก รรม ป ระ ก ว ด แ ข่ งขั น ทั ก ษ ะ

คณิตศาสตร์ 
8.9 กิจกรรมจัดจ้างวิทยากรพิเศษ 

9. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
9.1  กิ จกรรมส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
9.2 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
9.3 กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.4 กิจกรรมแข่งขันความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์ 
9.5 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
9.6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.2 กิจกรรมทัศนศึกษา 
10.3 กิจกรรมตลาดนัดไอเดีย 
10.4 กิจกรรมค่ายวิชาการ (สังคมศึกษาฯ) 

11. โครงการส่ ง เส ริม ศั กยภาพ และทั กษ ะ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง นั ก เ รี ย น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ 
11.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
11.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน 
11.3 กิจกรรมแข่งัขนทักษะภาษาญี่ปุ่น 
11.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส 
11.5 กิจกรรมเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ 
1 1 .6  กิ จ ก รรม วัน ส า คัญ และ เท ศก าล

นานาชาติ 
11.7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรม 
12.  โครงการส่ ง เสริมและพัฒ นาศักยภาพ

นักเรียนด้านศิลปะและวัฒธนธรรมสู่อาเซียน
และมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
12.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ความสามารถพิเศษศิลปะ สู่อาเซียน 
และมาตรฐานสากล 

12.2 กิจกรรม 1 คน 1 สุนทรีย์ 1 ดนตรี
ปฏิบัติบนพื้ นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

12.3 กิจกรรมประกวดแข่งขันระดับชาติ 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
12.4 กิจกรรมสอนเสริมปฏิบัติทางศิลปะนอก

เวลาส าหรับนักเรียน 
12.5 กิจกรรมวิพิธทัศนา 
12.6 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
13.  โครงการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
13.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

รายวิชาเพิ่ม เติม ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2560 

13.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาเพิ่ม เติม ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2561 

14.  โครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนวิชา
งานเกษตร 
14.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
15. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ 
15.1 กิจกรรมจัดการเรียนรู้ 
15.2 กิจกรรมนิเทศการสอน 
15.3 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 

16.  โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้าน
การใช้สื่อ ICT 
16.1 กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ด้านการใช้สื่อ 

17.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงาน
ช่าง 
17.1 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกทักษะ 

18.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงาน
ธุรกิจ 
18.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

19.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนงาน
บ้านและสิ่งประดิษฐ์ 
19.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ์ในการ

จัดการเรียนการสอน 
19.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ท างาน 

ผู้เรียนที่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ 
การฝึกงานหรือการท างาน ร้อยละ 
100 

1. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวเพื่ อ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ผู้ เ รี ย น แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

     1.1 กิจกรรมจัดบริการแนะแนว 5 บริการ 
     1.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ จัดหา

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
     1.3 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2.  โครงการเสริมสร้างทักษะการท างานและ

เรียนรู้ตามความสนใจ เสริมสร้างคุณลักษณะ
ด้านจิตสาธารณะของผู้เรียน 

     2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

     2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบกิจกรรมชุมนุม 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
7 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะ

และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม อันดีของสังคม 

ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของ
สังคม ร้อยละ 85 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นไทย 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
1.2 กิจกรรมวัดในโรงเรียน 
1.3 กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง 
1.4 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
1.5 กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
1.6 กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

ประจ าปี 2561 
1.7 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
1.8 กิจกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียง

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

2.1 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.4 – ม.6 
3. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    3.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
    3.2 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ม. 4 
    3.3 กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
    3.4 กิจกรรม Classroom Meeting 
    3.5 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    3.6 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
    3.7 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    3.8 กิจกรรมระดับชั้น 
    3.9 กิจกรรมคณะสี 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
4.1  กิจกรรมไหว้ครู 
   4.2  กิจกรรมมุทิตาคารวะ 
   4.3 กิจกรรมเวทีเยาวชน 
   4.4 กิจกรรมอ าลาสถาบัน 
   4.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
5. โครงการธนาคารโรงเรียน 

5.1 กิจกรรมรักการออม 
8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย ร้อยละ 100 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย 
1.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
1.2 กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ 
1.3 กิจกรรมเทศมหาชาติ 
1.4 กิจกรรมมารยาทไทย 

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
2.1 กิกจรรมไหว้ครู 
2.2 กิจกรรมมุฑิตาคารวะ 

3. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
3 .2  กิ จกรรมวันส า คัญ ของชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีการยอมรับที่

จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 100 

1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล 
    1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ระหว่างประเทศ 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
2. โครงการพัฒนาผู้ เรียนพร้อมสู่ป ระชาคม

อาเซียน 
    2.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา 
    2.2 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอาเซียน 
    2.3 กิจกรรมวันอาเซียน 

10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ผู้เรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
ร้อยละ 100 

1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีมี
สุนทรียภาพ 
1.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน 
1.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา -กรีฑาจังหวัด

ลพบุร ี
1.3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน 
1.4 กิจกรรมการแข่งันกีฬาฟุตบอลกรมพล

ศึกษา, กีฬาฟุตบอล 7 สี 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความ

เป็นไทย 
2.1 กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดี ๆ จากพี่สู่น้อง 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านศิลปะและวัฒธนธรรมสู่อาเซียนและ
มาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการ 
3.1 กิจกรรมจิตอาสาพาสุขใจและให้บริการ 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
    4.1 กิจกรรมปฐมพยาบาลดี ชีวีเป็นสุข 
    4.2 กิจกรรมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 
    4.3 กิจกรรมประกวดโครงงาน อย.น้อยแก้ไข

ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน 
    4.4 กิจกรรม อย. น้อยสัญจร รวมพลังสร้าง

เครือข่าย 
    4.5 กิจกรรม อย. น้อยสอนน้องในสถานศึกษา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 ร้อยละของครูที่มีกระบวนการเรียน

การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วม 

ครูที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ร้อยละ 85 

1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
1.1 กิจกรรมการนิเทศภายใน 

2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย 
2.1 กิจกรรมสารสนเทศ 
2.2 กิจกรรมนิเทศภายใน 
2.3 กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนรู้ 
2.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
2.5 กิจกรรมจัดซื้อพัสดุ 

3. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
3.1 กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา 
3.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล 
4.1 กิจกรรมนิเทศการศึกษา 
4.2 กิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ 
4.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

5. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
5.1 กิจกรรมนิเทศการสอน 

6. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
6.1 กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ 

7. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
7.2 กิจกรรมนิเทศการสอนของครู 

8. โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
8.1 กิจกรรมนิเทศภายใน 
8.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสู่ครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากลบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
9.1 กิจกรรมนิเทศภายในและวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
9.2 กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาและศึกษา

ดูงาน 
10. โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      10.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
11. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์ 
      11.1 กิจกรรมนิเทศการสอน 
12. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ (งานช่าง) 
      12.1 กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

2 ร้อยละของครูที่ที่มีการจัดการเรียน
การสอนที่ ยึ ด โยงกับบริบทของ
ชุมชน ท้องถิ่น และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
85 

3 ร้อยละของครูที่มีการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้ เรี ย น อ ย่ า ง เป็ น ระ บ บ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

ครูที่มีการตรวจสอบและประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
13. งานทะเบียนและวัดผล 
13.1 กิจกรรมบริหารงานทะเบียนวัดผล 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่

มีประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี

ประสิทธิผล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ

กิจของโรงเรียน 
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พั น ธ กิ จ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ต ร ง กั บ
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ 
และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

1. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพและระบบประกันคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ โดย ใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์แผนงาน 
1.2 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุงซ่อมแซมวัสดุ

แผนงาน 
1.3 กิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมินผลและ

ราย งา น ผ ล ก า ร ใช้ เ งิ น ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

1.4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
1.5กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานของ

โรงเรียน 
1 .6  กิ จ ก ร ร ม จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดท า
เอกสารต่างๆ ของแผนงาน 

1.7 กิจกรรมจัด ซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์ งาน
การเงินและบัญชี 

1.8 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซมวัสดุงาน
การเงินและบัญชี 

1.9  กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารบรรณ
โรงเรียน 

1.10 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
2 การมีการวางแผนและด าเนินงาน

พัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 

1. โครงการบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการและ
พัฒ นางานอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ เกิ ด
ประสิทธิผล 
1.1 กิจกรรมจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงาน 
1.2 กิจกรรมซ่อมบ ารุง วัสดุครุภัณฑ์ 

2. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2.1 กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน 

3. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
3.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
3.2 กิจกรรมแผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู ้
4.2 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ 
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
3 การมีการวางแผนและด าเนินการ

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ ย วชาญ ทางวิ ช าชีพ  มี ความรู้
ค ว าม ส าม า รถ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ต าม
มาตรฐานต าแหน่ง 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
    1.1 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และ

มุทิตา 
    1.2 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร 
    1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคลากร 
2. โครงการศึกษาดูงานในประเทศ 
    2.1 กิจกรรมดูงานในประเทศ 

4 การมีการวางแผนการบริหารและ
การจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้
ได้และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

1. โครงการพัฒนาสารสนเทศ 
    1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
    1.2 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศ 
2. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    2.1 กิจกรรมสารสนเทศ 
2. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
    2.1 กิจกรรมสารสนเทศ 
3. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
    3.1 กิจกรรมจัดระบบสารสนเทศกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะสู่ครูมืออาชีพตามมาตรฐานสากล บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.1 กิจกรรมสารสนเทศ 
5 ก า ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สั งคม ที่ เอื้ อ ต่ อ ก าร เรี ย น รู้ ข อ ง
โรงเรียน 

โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้
ผู้ เ รี ย น ใ ฝ่ เ รี ย น รู้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 
    1.1 กิจกรรมจัดซ้ือจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์สารสนเทศ

ห้องสมุด 
    1.2 กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
    1.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุงวัสดุ  ครุภัณฑ์และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด 
2. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และ

สิ่งแวดล้อม 
    2.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนภาษาไทย 
    2 .2  กิจกรรมพัฒนาแหล่ งศึกษาค้นคว้ า

ภาษาไทย 
    2.3 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
3. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
    3.1 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน 
    3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    4.1 กิจกรรมป้ายนิเทศ 
    4.2 กิจกรรมซ่อม/สร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
    4.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และแหล่ง

เรียนรู ้
    4.4 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน ICT 

ข อ ง นั ก เ รี ย น โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ 

5. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    5.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์สังคมศึกษา 
    5.2 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ 
6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการกลุ่มบริหารทั่วไป 
    6.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องส านักงานและจัดซ้ือ

วัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
7. โครงการปรับปรุงจั ดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

    7.1 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมปรับปรุง
อาคารเรียน 

    7.2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์  ซ่อมสาร
ธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

8. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
    8.1 กิจกรรมพัฒนานักประชาสัมพันธ์ 
    8.2 กิจกรรมจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล ป้าย

อิงค์เจ็ท 
    8.3 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงและ

พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์มุ่งสู่ความ
เป็นสากล 

    8.4 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมบ ารุงเสียงตามสาย 
และป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

9. โครงการจัดซ้ือเครื่องท าน้ าเย็น 
    9.1 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 
10. โครงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     10.1 กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการร้านค้า

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
11. โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
      11.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีงาน

โสตทัศนศึกษา 
12. โครงการพัฒนาการให้บริการอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
      12.1 กิจกรรมเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ความ เร็วสู งแบบวงจรส่ วนตั ว  น า
สัญญาณด้วยใยแก้วน าแสง 150/30 
MB 

     12.2 กิจกรรมเช่าสัญญาณโดยใช้ internet 
packet ความเร็ว 100/10 MB 

     12.3 กิจกรรมค่าเช่าโดเมนเนม ของโรงเรียน 
     12.4 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่าย

สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
13. โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ 
      13.1 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
      13.2 กิจกรรมจัดจ้างพนักกงานรักษาความ

ปลอดภัย 
6 การมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล

การบริหารและการจัดการศึกษา
โรงเรียนมีการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัด

1.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพและระบบประกันคุณภาพการจัด
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ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
ของโรงเรียน การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 

และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม 

การศึกษาที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ โดย ใช้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
7 การมีการใช้ระบบประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา 

- โรงเรียนมีการจัดวางระบบการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ าย ใน ข อ ง
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน
อย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้
ในการปฏิบัติ 

- ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและด าเนินงาน
ป ระ กั น คุ ณ ภ า พ ภ าย ใน ข อ ง
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

- พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาในระดับสูง 

1. โครงการประกันคุณภาพภายในตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฯ 

   1.1 กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปี 
   1.2 กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการ

ศึกษา 
2. โครงการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    1.1 กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
    3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.1 กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 

 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
1 การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

แ ล ะ มี เ ค รื อ ข่ า ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศในการร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

โรงเรียนมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ า ย แ ล ะ มี เค รื อ ข่ า ย ทั้ ง ใน แ ล ะ
ต่างประเทศในการร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

1. งานทะเบียนวัดผล 
    1.1 กิจกรรมติดตามนักเรียนที่ผลการเรียน 0, 

ร และ มส. 
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.1 กิจกรรม Classroom Meeting 
    2.2 กิจกรรมประชุม เครือข่ายผู้ ปกครอง

นักเรียน 
    2.3 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    3.1 กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี งานราชพิธี 
    3.2 กิจกรรมอวยพรวันขึ้นปีใหม่ 
    3.3 กิจกรรมรดน้ าขอพรวันสงกรานต์ 
    3.4 กิจกรรมท าบุญ  การกุศลต่าง ๆ จาก

หน่วยงานในชุมนุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


