
แผนพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน ์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ   เชิดชูคุณธรรม   ด ารงความเป็นไทย   ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล 
อัตลักษณ ์
สืบสานภูมิปัญญา  มารยาทด ี กีฬาเด่น 
เอกลักษณ์   
ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
พันธกิจ 
          ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
          ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียง 
มาตรฐานสากล 
          ๔.  จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
          ๕.  บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
          ๖.  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี๒๑ 

       ๗.  ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนตามวัฒนธรรมขององค์กร 

เป้าประสงค ์

          ๑.  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
          ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
๔.  มีการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๕.  มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
๖.  มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
๗.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

กลยุทธ ์
           
          ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
          ๒.  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
          ๓.  ส่งเสริม  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
          ๔.  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียง 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
          ๕.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 



          ๖.  ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
          ๗.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
          ๘.  เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจดบันทึกตามพระจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ 
 2. กิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียน 
 3. กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ 
 4. กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ์
 5. กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
 6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนธรรมศึกษาโดยพระวิทยากร 
 7. กิจกรรมสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา 
 8. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย  
 9. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 10. กิจกรรม English s on Monday  
 11. กิจกรรม English around  
 12. กิจกรรม English through Activities  
 13. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  
 14. กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1  
 15. กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้น ม.3  
 16 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน  
 17 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
 18 กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น  
 19. กิจกรรม ค่ายภาษาจีน  
 20. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 21. กิจกรรมล้างและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด 
 22. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 58   
 23 กิจกรรมเวทีคนเก่ง 



ที่ โครงการ/กิจกรรม 
2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  

 1. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู ้ 
 2. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ 
 3. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร ์ 
 4. กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ห้องเพชรบรรหารฯ1 
 5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร ์  
 6. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร ์  
 7. กิจกรรมซ่อมบ ารุงพัฒนาห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1   
 8. กิจกรรมสารสนเทศห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1   
 9. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ห้องเพชรบรรหารฯ 1  
 10.กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT ในห้องเพชรบรรหารฯ 1  
 11. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์  
3 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  

 1. กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย  
 2. กิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย  
 3. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 
 4. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาคณิตศาสตร ์
 5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร ์
 6. กิจกรรมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสังคมศึกษาฯ 
ที่ โครงการ/กิจกรรม 
 7. กิจกรรมการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 
 8. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างห้องเรียน  
 9.กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์
 10.กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 11.กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ  
 12. กิจกรรมสนับสนุนการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
4 โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน  
5 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 1. กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด  
 2. กิจกรรมทัศนศึกษา  
 3. กิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันวิทยาศาสตร ์ 



 4. กิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม  
 5. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 
 6. กิจกรรมน านักเรียน ปวช.ศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 
 7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและความสนใจ 
 8. กิจกรรมวันสุนทรภู ่ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน  

 1. กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม 
 2. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3. กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ    
 4. กิจกรรมTo Be Number Oneและศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 
 5. กิจกรรมจิตสาธารณะ 
 6. กิจกรรมวันส าคัญ 
 7. กิจกรรมหลอมรวมใจพันผูกลูกบรรหารฯ1 
 8. กิจกรรมอบรมค่ายผู้น านักเรียน 
 9. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 10. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการออมทรัพย ์
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
7  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  



ที่ โครงการ/กิจกรรม  
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

8 โครงการจัดหาพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล  
 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ 
 2. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านบริหารวิชาการ  
 3. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ 
 4. กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
 5. กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร/พัฒนาวิชาชีพครู/ศึกษาดูงาน 
 6. กิจกรรมจัดหา จัดจ้างครูภาษาต่างประเทศ 
9 โครงการนิเทศภายใน  
 1. กิจกรรมประชุมกลุ่มสาระสัญจร  
 2. กิจกรรมสังเกตการณ์สอน  
 3. กิจกรรมนิเทศการสอน  
 4. กิจกรรมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หัวหน้างาน  

10 โครงการมหกรรมทางวิชาการ  “B.J.1 Open House 2558” 
11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
12 โครงการยกระดับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

 1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 2. กิจกรรมจัดการเรียนรู้ IS  
 3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์ 
 4. กิจกรรมปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ 
 5. กิจกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
 6. กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  
 7. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์ 
 และพัฒนาการจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู ้EIS 
 8. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT  

 1. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อ ICT  
 2. กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และบริการ ICT  
 3. กิจกรรมบริการสารสนเทศ 



ที่ โครงการ/กิจกรรม 
 4. กิจกรรมซ่อมบ ารุงสื่อ ICT 
14 โครงการห้องสมุดมีชีวิต  

 1. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 2. กิจกรรมจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 3. กิจกรรมพัฒนาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
 4. กิจกรรมห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู ้ 
 5. กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
15 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนฝึกงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ  
16 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล  
 1. กิจกรรมงานทะเบียนและฐานข้อมูลนักเรียน  
 2. กิจกรรมงานวัดและประเมินผล  
 3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ   
17 โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
 1. กิจกรรมการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ SCQA/OBECQA/TQA  
 2. กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. กิจกรรมจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. กิจกรรมควบคุมภายใน 
 5. กิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ 
 6. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานฝ่ายบริหารวิชาการ 
 7. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานบุคคล  
 8. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานสารบรรณ 
 9. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานการเงิน 
 10. กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ งานพัสด ุ
 11.กิจกรรมสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
18 โครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และปวช   
 1. กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และปวช   
 2. กิจกรรมรับสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.1 ม.4 
  



ที่ โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21  
19 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้
20 โครงการประชาสัมพันธ ์
21 โครงการบริการสาธารณูปโภค 
22 โครงการห้องน่าเรียนห้องเรียนคณิตศาสตร์แสนสวย  
23 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  
 1. กิจกรรมกีฬาสี "สุพรรณิการ์เกมส"์ 
 2. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 
 3. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านว่ายน้ า 
 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวงโยธวาฑิตสุ่มาตรฐานสากล 
 5. กิจกรรมการส่งเสริมเพลงพื้นบ้าน(อีแซว) 
 6. กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ฯ 
 7. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวเองของไทย 
 8. กิจกรรมเรียนรู้ประวัติบุคคลส าคัญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


