
ส่วนท่ี 4 
กลยุทธ์เพ่ือความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา 

การก าหนดยุทธศาสตร์  (Strategy)  การพัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ์ระดับองค์กร 

(แผนงาน) 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน 

(โครงการ) 
กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 
1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถและการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
2. โครงการเปิดโลกการ
เรียนรู้หนูน้อยปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 
4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขอนามัยของเด็ก
ปฐมวัย 
5. โครงการบูรณาการ
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา
(Constructionism)เด็ก
ปฐมวัย 
6. โครงการห้องเรียน
พิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
Mini English Program  
(MEP)  
7. โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
 

1. กิจกรรมปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ปฐมวัย 
2. จัดซ้ือสื่อ/อุปกรณ์
ประจ าห้องเรียนและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ิมเติม
กิจกรรมการเรียนการ
สอน   
3. กิจกรรม หนูน้อยรัก
การอ่าน 
4. ไปทัศนศึกษา 
Hidden Village 
Chiang Mai เมือง
ไดโนเสาร์ 
5. กิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 
6. กิจกรรมตามคู่มือค า
พ่อสอนและวันส าคัญ
ต่าง ๆ 
7. กิจกรรมฟันสวย ยิ้ม
ใส 
8. กิจกรรมหนูน้อยวัยใส
ใส่ใจออกก าลังกาย 
9. กิจกรรมกีฬาสี   
10. กิจกรรมปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณสนามเด็ก
เล่นจัดกิจกรรมบูรณา
การ การเรียนรู้
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism)ให้
เด็กได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน มี
พัฒนาการความพร้อมทั้ง 4 ด้าน 
อย่างเหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีนิสัย
รักการอ่าน   
3. ห้องเรียนอนุบาลและห้อง
กิจกรรมได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาทุกห้องเรียน 
4. ห้องเรียนอนุบาลและห้อง
กิจกรรมต่าง ๆ มีสื่อ – อุปกรณ์
ครบทุกห้องเรียน 
5. เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วม
กิจกรรม การศึกษาหาความรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
6. เด็กปฐมวัยทุกคน มีส่วนร่วม
ในการช่วยพ่อ แม่ คนที่รัก ลด 
ละเลิกเหล้า บุหรี่และยาเสพติด
ทุกชนิด ตามกิจกรรมโรงเรียนค า
พ่อสอนที่เหมาะสมกับวัย 
7. เด็กปฐมวัยทุกคนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ 
8. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอตามความ
เหมาะสม  มีน้ าหนักและส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์ 
9. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับ
ประสบการณ์จริง จากการจัด
กิจกรรม บูรณาการการเรียนรู้
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
(Constructionism) 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  11. เตรียมความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการ 
12. การปรับพ้ืนฐาน 
13. โครงการแหล่ง
เรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ 
MEP 
14. จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ หนังสือเรียน 
15. จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
16. จัดท าหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
17. ประเมินการใช้
หลักสูตร 
18. จัดซ้ือและผลิตสื่อ 

สูงขึ้นร้อยละ  5 
11. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในระดับ
สากล 
12. ครูและบุคลากรห้องเรียน
พิเศษ MEP ร้อยละ 100 ที่ได้รับ
การพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
13. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
14. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจ และได้ร่วม
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
15. ครูนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ทุกคน มีความพึงพอใจในการ
ประเมินพัฒนาการโดยใช้
เครื่องมือที่ก าหนด 
16. เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยก าหนด 
17. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยที่มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 8. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน 
3. กิจกรรม สื่อสารการพูด 
4. กิจกรรมรักษ์ภาษา 
5. จัดซ้ือสื่อ/อุปกรณ์ประจ า
ห้องเรียนและสื่อการเรียนรู้
เพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการ
สอน   

1. ครูภาษาไทยร้อยละ 90 มี
สื่อส าหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ทักษะการอ่านเพ่ิมขึ้น 
3. นกัเรียนร้อยละ 80 มี
ผลงานการบันทึกการอ่านใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เขียน
บันทึกความดี ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 80 ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ภาษา 

 9. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอน
คณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ในการทดสอบ O-NET ข้อสอบ
ปลายปี และ NT 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
จินตคณิต ตัวแทนนักเรียน และ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6 
4. กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัย
ในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
คิดเลขเร็ว 

- จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 
- จัดการแข่งขันกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ (อัจฉริยทาง
คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว  

ซูโดกุ เอแม็ท และเวทคณิต) 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ร้อย
ละ 90 ของที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. นัก เรียนร้ อยละ 80 ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนใน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4 
3. นัก เรียนร้ อยละ 80 ที่ มี
ความสามารถในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 10. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอน 
3. จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ชั้น ป. 1-6   
4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึก สอน 
ทดสอบ วิชาวิทยาการค านวณ  
5. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและ
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 
1-6 
    - จัดท าเครื่องมือส่งเสริม 
พัฒนาและฝึกทักษะการอ่าน 
เขียน คิดวิเคราะห์ วิชา
วิทยาศาสตร์ 
6. กิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
7. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ป.1-3 
8. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ
การเรียนรู้ 
    - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจ า
ห้องวิทยาศาสตร์ 
    - จัดหาสื่อการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ ป.1-6       

1.นักเรียนร้อยละ 80 ที่มี
สมรรถนะส าคัญตามที่
หลักสูตรก าหนด 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาทุกระดับชั้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ในการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ตามมาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสารตาม  มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาการ
ค านวณในระดับดี 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 11. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริม  
การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมเป็นพลเมืองที่ดี สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้
ด้วยวิธีการส่งเสริมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้
ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมสูงขึ้นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ความสามารถในการอ่าน  คิด 
วิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียนที่ดี 
4. นักเรียนร้อยละ 80 เป็น
พลเมืองที่ดียึดม่ันในวิถีชีวิต
และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี             
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

 12. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ 
จัดท า/ซ่อมบ ารุง วัสดุ-อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
2.2 จัดท า/ซ่อมบ ารุงวัสดุ - 
อุปกรณ์จัดท าบอร์ดแสดงผล
งานศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์
และวัสดุส านักงานประจ า
ห้องเรียน 
ส่งเสริมและพัฒนาวงดนตรี
ไทย,ดนตรีพ้ืนเมือง,ดนตรีสากล
(วงดนตรีสตริงคอมโบ้)วงโยธ

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาร้อยละ 75 มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะ
ไม่น้อยกว่า 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

วาทิต นาฏศิลป์ 
กิจกรรมแข่งขันร้องเพลง 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน 
ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง วง
โยธวาทิตนาฏศิลป์ เพ่ือ
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
และชุมชน) 
- ค่าอาหาร , อาหารว่าง 
-ค่าซักรีด ชุดวงโยธวาทิต ชุด
นักดนตรีไทยและชุดการแสดง
นาฏศิลป์ 

 13. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1. กีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 
2564 
2. เดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ 
3. พัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 
4. พัฒนาครูเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
5. จัดหาสื่อการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
6. การทดสอบสมรรถภาพทาง
กายนักเรียน 
กีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาและเขตพ้ืนที่ 
จัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านสัน
ก าแพงคัพ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ว่ายน้ า 
 
 
 
 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงร้อยละ 90 มีสุขนิสัย
ในการดูและสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ ตามความ
เหมาะสม 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง ร้อยละ 90 มีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง ร้อยละ 98 มีสุขนิสัย
ที่ดี รักการออกก าลังกาย 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ของนักเรียนบ้านสันก าแพง 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงทุกคน สามารถเล่น
กีฬาตามความถนัดได้อย่าง
น้อย 1 ชนิดกีฬา 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 14. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมท่ี 1 การเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ (English Camp)
นักเรียนชั้น ป.1-6 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาการเรียน
การสอน 
- จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และท าแบบทดสอบ 
กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาวต่างชาติ 
กิจกรรมท่ี 4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 
-จัดท าแบบฝึกพัฒนาการอ่าน 
เขียนค าศัพท์พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน 
-จัดท าน าเสนอค าศัพท์อังกฤษ

และภาษาจีน 
กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

-จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย
(LittieGuide) 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
คัดเลือกและฝึกฝนนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษา 
-ค่าวัสดุและของรางวัลในการ

ฝึก 
กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาห้องสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
-จัดซ้ือ สื่อ และวัสดุตกแต่งห้อง 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง
ทุกคน ได้เรียนภาษาต่างประเทศ  
จากครูชาวต่างชาติซ่ึงเป็นเจ้าของ
ภาษา 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สูงขึ้น  
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง
ร้อยละ 80 มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในกา
สื่อสาร 

 

 15. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน

1. พัฒนาฝึกทักษะการท างาน
บ้าน  
งานเกษตร งานประดิษฐ์ 
-วัสดุฝึกงาน+จัดการเรียนการ

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงร้อยละ 90 มีความรู้
พ้ืนฐานงานอาชีพ เป็นพ้ืนฐาน
ในการประกอบอาชีพและมี



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

อาชีพ สอน 
2. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะ
ด้านการเสริมทักษะอาชีพใน
สาระการงานอาชีพ 

(ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน  มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงร้อยละ 90 ที่ได้รับการ
ฝึกทักษะ ในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต  
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงร้อยละ 90 น าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
4. ผลงานนักเรียนโรงเรียน
บ้านสันก าแพง ได้รับการ
คัดเลือกส่งประกวดในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาคเหนือ  ประเทศ  และ
รางวัลจากองค์กรอ่ืน ๆ 

 16. โครงการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมลูกเสือส ารอง2. 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
สามัญ 

 3. กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

 4. กิจกรรมวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ 

5. กิจกรรมวันราชสดุดี 
6. กิจกรรมประกวดระเบียบ

แถวเนตรนารี 
7. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 

 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    
ป.1 

 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    
ป.2 

 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    
ป.3 

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมี
ผลการประเมิน “ผ่าน” ใน
กิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ/
เนตรนารี กิจกรรม  ชุมนุม 
และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 
2. นัก เรียน ทุกคนไ ด้ปฏิบั ติ
กิจ กร รมที่ ตน เองถนั ดและ
สนใจอย่างมีความสุข 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    
ป.4 

 - ค่ายพักแรมลูกเสือ            
ป.5 

 - ค่ายพักแรมลูกเสือ            
ป.6 

กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

 
 17. โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ปรับปรุงและการ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565  
3. นิเทศการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียน 
บ้านสันก าแพง พุทธศักราช 
2565 

 

1. ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนา
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565 ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. ครูทุกคนสามารถจัด
รายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 
3 .  ครู ทุ ก คน ส า ม า ร ถจั ด
กิจ กร รม พัฒ นา ผู้ เ รี ย น ที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนั ดและ ควา มส น ใจขอ ง
ผู้เรียน 
4. ครูทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้และจัดท า
เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตร สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) 
5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการ
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
พุทธศักราช 2565 

 18. โครงการส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียน
ตามศักยภาพ (ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการ 
2. เข้าค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
4. กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียน 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มากกว่าร้อยละ 70  

2. ผู้ปกครองนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของห้องเรียน

พิเศษ 

3. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มี

สื่อเทคโนโลยีเพียงพอ 

 19. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียน Mini  
English Program  
(MEP) 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมความ
พร้อมด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ 2  จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ หนังสือเรียนสื่อการ
เรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 3  การสร้าง
แบบทดสอบในการวัดผล
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 4  จัดกิจกรรม
เพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับครู
และนักเรียนห้องเรียน MEP 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
MEP ร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 
ในระดับสากล 
3. ครูและบุคลากรห้องเรียน 
MEP ร้อยละ 80 ที่ได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับโรงเรียนและ
ระดับภูมิภาค 
กิจกรรมที่ 6  การนิเทศติดตาม
การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 7  ส่งเสริมและ
พัฒนาครูห้องเรียน MEP  ให้มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 8  การทดสอบ
ความรู้ความสามารถของ
นักเรียน โดยใช้ แบบทดสอบ
มาตรฐานสากล CEFR หรือ
เทียบเคียง 

 

4. ผู้ปกครองและชุมชนร้อย
ละ 80 เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

 20. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต
ส่งเสริมการอ่านและ
การค้นคว้า 

1. จัดบรรยากาศภายในและ
ปรับภูมิทัศน์บริเวณห้องสมุดให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. จัดระบบหนังสือห้องสมุด 
3. จัดปูายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาจัดหาสื่อประจ า
ห้องสมุด 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและการค้นคว้า 
 

1. ร้อยละของระดับสภาพ
บรรยากาศห้องสมุดโรงเรียน
บ้านสันก าแพงที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
2. จ านวนหนังสือที่จัดซ้ือเพ่ิม
ในห้องสมุดโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง จ านวน 500 เล่มต่อปี  
ตามมาตรฐานของห้องสมุด 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1- 6 ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัย รักการอ่านและ
การค้นคว้า 
4. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิต
ร้อยละ 90   มีความพึงพอใจ
ต่อบรรยากาศและการ
ให้บริการ 

 21. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลักฐาน/ร่อยรอย และสรุปผล
การด าเนินงาน 
ด าเนินการประเมินคุณภาพ

1. สถานศึกษามีการก าหนด
มา ตร ฐา นก า ร ศึก ษา ขอ ง
สถานศึกษาร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษา 
2. ประชุมวิเคราะห์และสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน 
น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประกัน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
3. จัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 
มา ตร ฐา นที่ ก า หนดอย่ า ง
ต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาร้อยละ 90 
4. สถานศึกษาน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง5. สถานศึกษามีการ
จัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
อย่างครบถ้วน 
6. ครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการ
สร้างเครื่องมือการประเมิน
คุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 
 22. โครงการพัฒนา

ศักยภาพระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

1. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ส าหรับใช้ในโรงเรียน   
2. ดูแล  ปรับปรุง  เว็บไซต์
โรงเรียน 
จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยี  
อุปกรณ์ที่ใช้บริหาร 
3. จัดการสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
อุปกรณ์งานช่าง  อุปกรณ์
ทดแทนที่ช ารุดหรือที่ไม่
เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน   
(ตัวอย่างเช่น จัดซ้ือ Switching 
Hub Gigabit port , อุปกรณ์ 

1. ครูและนักเรียนทุกคนมี
การใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหา
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 
มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการระบบอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ระบบเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์มีข้อมูล
สารสนเทศที่ดี  ถูกต้องชัดเจน 
ทันสมัยสามารถติดตาม 
4. ตรวจสอบได้และสามารถ
น าข้อมูลสารสนเทศมาใช้



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
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Firewall , อุปกรณ์  Load 
Balance , อุปกรณ์เก่ียวกับ
ระบบ Wi-fi ,   จัดซ้ือเครื่องมือ
ช่าง , จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงและ
ล าโพงในห้องเรียน  , จัดซ้ือ
วัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์  , จัดซ้ืออุปกรณ์
ส านักงาน  , กล้องถ่ายภาพและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง , อากาศยานไร้
คนขับ (Drone) , Hadrdisk 
แบบ SSD เป็นต้น) 
4. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
ช ารุด 
5. ย้ายห้อง Server ไปอาคาร
หลังใหม่ 
6. ปรับปรุงและขยายสัญญาณ 
Wi Fi 
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีใน
โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน 
8. จัดซ้ือหรือจัดจ้างท า
โปรแกรมระบบยืมคืนและ
Stock  อุปกรณ์เทคโนโลยี
ส ารองและทดแทน) 

ประกอบเพ่ือการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

และเพ่ือการวางแผนงานใน

อนาคตได้ 

 

 23. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการ 

1. จดักิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายในโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง และเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับเครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่
ระดับประเทศ 
 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และได้รับรางวัล 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้
แสดงความสามารถตามความ
ถนัดของตนเองเต็มตาม
ศักยภาพมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียน ร้อยละ ที่ผ่านการ



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
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คัดเลือกเข้าร่วมประเมิน
ความสามารถทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
4. ของผู้ปกครองและชุมชน 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจใน
ความส าเร็จในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 24. โครงการส่งเสริม
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 

1. ส ารวจความต้องการศึกษา
นอกสถานที่ของนักเรียน/ครู
สายชั้น  
ป.1-6 
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่สาย
ชั้นก าหนด 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ทุกคน  ได้ไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ทุกคนสามารถเรียนรู้
ด้วยวิธีการ Active Learning    
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
การเรียนรู้จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์                                                                   
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ทุกคน  ได้รับการเสริม
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

 25. โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนเรียนรวม 

1. จัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)แผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล(IIP) 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผน IEP 
3.  ลงโปรแกรม IEP ออนไลน์ 
4. จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก  สื่อบริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
  -จัดท าแบบฝึกภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ 
5. ทัศนศึกษาจิตอาสา
สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชั้น ป.1.-
ป.6 ได้รับการคัดกรองทาง
การศึกษาและการประเมิน
เชาวน์ปัญญา (IQ) จาก
สถานพยาบาลของรัฐส่งต่อ
แพทย์ 
2. ตรวจวินิจฉัยโรคเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียน การสอนตามแผน 
IEP และ IIP ร้อยละ 100 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน 
ได้รับการคัดกรองและการ
ประเมินเชาวน์ปัญญา 
3. ครูในโรงเรียนร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ระดับ
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สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน 
ประกวดทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม 
6. งานวิจัยในชั้นเรียนหรือ
นวัตกรรม 
7. กิจกรรมข่าวสารความรู้
เก่ียวกับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษแก่ผู้ปกครอง 
และครู 
การวัดและประเมินผลตามแผน  
IEP 
 

ได้รับการอบรมความรู้การ
จัดการเรียนรวม 
4. ผู้ปกครองและ  ศิษย์เก่าให้
การสนับสนุนเงินกองทุนการ
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
พิการ 
5. จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทาง      
การศึกษา ในการพัฒนา
นักเรียนตามความต้องการ
พิเศษ ได้ครบถ้วน     
6. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้
พัฒนาศักยภาพโดยใช้
กิจกรรมทัศนศึกษา จิตอาสา
สร้างสรรค์ 
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และ 
สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน 
ประกวดทักษะวิชาการ  
7. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้
พัฒนาทักษะการอ่าน พูด ฟัง 
เขียนได้ตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล 

 26. โครงการ
ยกระดับการเรียน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
4. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะ
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , 
การต่อเลโก้ และหุ่นยนต์  
ส าหรับนักเรียนเพ่ือการแข่งขัน 
 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงทุกคน มีทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ น าเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมี
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงทุกคน ที่ได้รับการฝึก
ทักษะคอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยี  
3. ผลงานนักเรียนโรงเรียน
บ้านสันก าแพง ได้รับการ
คัดเลือกส่งประกวดในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับ
ภาคเหนือ  ประเทศ  และ
รางวัลจากองค์กรอ่ืนๆ 

 27. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ
โรงเรียนและ
ระดับชาติ 

คลังปัญญา  
กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถ 
ในการอ่าน RT 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือ
เตรียมพร้อม 
  ในการปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น 
ป.1 
- จัดท าหลักสูตรปรับพ้ืนฐานชั้น 
ป.1 
- จัดท าสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัด   
  กิจกรรมตามหลักสูตร 
- ด าเนินจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
- วัดประเมินผลนักเรียนตาม
หลักสูตร 
- จัดท าเอกสารรายงานการ
ด าเนิน 
  กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถ 
  ในการอ่าน RT 
กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ NT 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน NT  
  ปีการศึกษา 2563  

1. ครูประจ าวิชาร้อยละ 100 
มีแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 
ได้รับการติวเข้ม และมี
ผลสัมฤทธิ์ RT, NT  O-NET 
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ทุกวิชาสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 
3. นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 
50 มีผลการทดสอบ O-NET 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- จัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัดวิชา
ภาษาไทย 
  และวิชาคณิตศาสตร์ 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียม 
  ความพร้อมในการปรับ
พ้ืนฐาน 
  นักเรียนชั้น ป.3 
- ประชุมและสรุปผลการ
ทดสอบ 
- จัดท าสื่อ เอกสาร
ประกอบการจัด 
  กิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- วัดประเมินผลนักเรียน 
- จัดท าเอกสารรายงานการ
ด าเนิน 
  กิจกรรมการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ NT 
กิจกรรมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O – NET 
- ทดสอบนักเรียนก่อนการ
ประเมิน  
  O – NET (ข้อสอบ Pre O – 
NET) 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
  O – NET และผลการสอบ 
Pre O – NET 
- จัดท าหลักสูตรและแผนการ
สอนเสริม  
  O – NET  
- ประเมินความพร้อมนักเรียน
ก่อนสอบ 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  O – NET ปีการศึกษา 2564 
- จัดท าเอกสารรายงานการ
ด าเนินกิจกรรมการทดสอบทาง
การศึกษา  
  ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – 
NET กิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนา
ความรู้  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศึกษา วิเคราะห์จัดกลุ่ม
นักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามสาระการเรียนรู้ปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
- ประชุมวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่มีผลประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ 
- ออกแบบกิจกรรมและจัดท า 
แผนการสอนซ่อมเสริม 
- ด าเนินการซ่อมเสริมตามแผน
และรูปแบบที่ก าหนด 
- จัดท าเอกสารสรุปรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 

 28. โครงการการ
จัดการเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (Covid-
19) 

ประชุมครูฝุายวิชาการสายชั้น 
ส าหรับวางแผนการจัดท า
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-Hand , 
On-Demand และ Online 
จัดท าเอกสารประกอบการ
จัดการเรียนการสอนแบบ On-
Hand  
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และ
การสร้างสื่อประกอบการเรียน
การสอน ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ              
On-Demand และ Online  

1. นักเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn 
From Home) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
2. ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
แบบ On-Hand หรือ On-
Demand หรือ Online 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอน 
ประเมินความพึงพอใจของครู 
และนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนแบบ On-Hand , On-
Demand  และ Online 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 
 

3. ครูผู้สอนทุกคนสามารถ
ผลิตสื่อการสอนส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
On-Hand หรือ On-
Demand หรือ Online 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ได้มากกกว่า 5 
ชิ้น 
4. ครู และนักเรียน ร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
On-Hand , On-Demand  
และ Online ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาโครงการในการ
ด าเนินงาน 

 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูสู่ครูมือ
อาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี 
Constructionism โดย
ใช้กระบวนการการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 S) 
กิจกรรมที่ 2 

ก ากับติดตาม นิเทศตาม
โครงการ จัดกิจกรรม
AAR ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 3 
ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 

1. ครูและบุคลากรทุกคนมีเกิด
ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูและบุคลากรทุกคนมี
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
ทฤษฎี Constructionism โดย
ใช้กระบวนการการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน (5 S) ที่มีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของจ านวนครูและ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามความ
มาตรฐาน 
4. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 

 2. โครงการจัดหา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

1.ประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว 
จัดหาบุคลากรทดแทน
และเพ่ิมเติมโดยการสอบ
คัดเลือกและสัมภาษณ์
ความเหมาะสม 
ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
จัดท าสัญญาจ้างรายปี 
มอบหมายงานหน้าที่ 

1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ ได้ขวัญ
ก าลังใจ 
2. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน      

 

 3. โครงการสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 
- เยี่ยม ครูและบุคลากร 
และครอบครัวท่ีปุวย 
- แสดงความเสียใจ งาน
ฌาปนกิจศพครูบุคลากร 
และครอบครัว 
กิจกรรมที่ 2 
แสดงความยินดีกับครู
และบุคลากร ในโอกาส

1. 1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับ
การดูแล 
   เอาใจใส่ ได้ขวัญก าลังใจ 
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ต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  
รับรางวัลครูดีเด่น การ
ย้าย การลาออก  วันเกิด 
วันแต่งงาน                    
ขึ้นบ้านใหม่ 
กิจกรรมที่ 3 
เชิดชูเกียรติครูผู้
ทรงคุณค่าประจ าปี 
2565 
กิจกรรมที่ 4 
จัดสวัสดิการช่วยเหลือ 
และเงินกองทุนช่วย
เพ่ือนครูและบุคลากร 

 4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านสันก าแพง 

กิจกรรมที่ 1 
ศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่
ประสบความส าเร็จ หรือ
มีวิธีปฏิบัติที่ดี 
กิจกรรมที่ 2 
ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้า
รับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 
 

1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ที่ประสบความส าเร็จหรือมีวิธี
ปฏิบัติที่ดี 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนน าสิ่งที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพของตนเองและ
หน่วยงาน 

 
 5. โครงการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC 
(Professional 
Learning Community)  
          ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา และ
ก าหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับ PLC 
(Professional 
Learning 
Community) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้าน
สันก าแพง ทุกคนผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
(Professional Learning 
Community) 
2. ครูผู้สอนทุกคนน ากระบวน 
PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. การจัดชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC 
(Professional 
Learning 
Community) ใน
สถานศึกษา  
4. สรุปและรายงานผล
การด าเนินขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
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กลยุทธ์ท่ี 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

1. บริหารจัดการ   
    โรงเรียน 
 

1. ประชุมวางแผน
ประมาณการค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภค(ค่า
กระแสไฟฟูา ,ค่า
น้ าประปา,ค่าโทรศัพท์
,ค่าจัดส่งเอกสารทาง
ราชการ,ค่าน้ ามันยาน
พาหานะและเครื่องตัด
หญ้า,ค่าอินเทอร์เน็ต)ค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์และงบ
ส ารองจ่ายอ่ืนๆ 
2. วางแผนจัดสรร
งบประมาณและหา
งบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โรงเรียน 
3. พัฒนาสนับสนุน
ส่งเสริมการบริหารงาน
ในโรงเรียน 
4. ติดตามรายงานสรุป
การใช้งบประมาณ 
 
 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
 

1. ประชุมแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง
แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และมอบหมายภาระงาน 
2. ประชุมชี้แจงคณะครู
และบุคลากรของ
โรงเรียนเก่ียวกับการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และน าร่าง

1. ร้อยละ 90  ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด าเนินกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้   
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนฯให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือพิจารณา
ขอความเห็นชอบ  
4. จัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
5. ประเมินผล/สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการ 

 3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (เรียนฟรี 15 
ปี)    
 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์
โครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานแต่ละฝุาย 
ได้แก่ ฝุายวิชาการ ฝุาย
ระบบดูแลช่วยเหลือ 
ฝุายแผนและ
งบประมาณเพ่ือวางแผน
ด าเนินการ 
3. ด าเนินการตาม
แผนงาน 
    3.1 หนังสือเรียน 
         -  ส ารวจหนังสือ 
8 กลุ่มสาระที่ขาด ช ารุด                     
จากปีที่แล้ว ต้องการ
เพ่ิมเติม 
        - ส ารวจหนังสือ
ใหม่ที่จัดให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
        - ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
คัดเลือกหนังสือเรียน 
        - ด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างหนังสือ
เรียน 
        - ด าเนินการคัด
แยกและแจกหนังสือให้

1. นักเรียนระดับอนุบาล –ป.6 
ทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

นักเรียน 
    3.2 จ่ายเงินค่า
อุปกรณ์การเรียน 
       - ส ารวจยอดเงินที่
ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จาก
หนังสือรับและสมุดบัญชี
ธนาคาร 
      - จัดท าเอกสารการ
จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน 
      - ครูที่ปรึกษา
ด าเนินการจ่ายเงินค่า
อุปกรณ์การเรียน 
    3.3 จ่ายเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

 4. โครงการจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 
3.1 ก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 
3.2 ด าเนินงานจัดซ้ือ
จัดหาตามขั้นตอน 
4. ประเมินผล 
สรุป รายงานผล 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร 
โรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคนมี
วัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับอ านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอ  
 

 5. โครงการพัฒนางาน
วัดผลและประเมินผล 

1. ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงคลังข้อสอบ
กลางของสถานศึกษา 
พัฒนาการจัดการคัด
กรองความสามารถ
ทางการอ่านและ 
การเขียน 
2. ส่งเสริมผู้เรียนให้
ได้รับการทดสอบระดับ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ทุกคน ได้รับการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6 ทุกคนได้เข้ารับการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับชาติ(RT, NT และ O-
NET) อย่างเป็นระบบ 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
(RT, NT และ O-NET) 
พัฒนาระบบการจัดท า
เอกสารงานทะเบียนการ
วัดและประเมินผล 
 

3. นักเรียนทุกคนได้รับการ
ประเมิน โดยใช้แบบทดสอบ
จากคลังข้อสอบกลางของ
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  
4. คณะครูร้อยละ 80 ความพึง
พอใจที่มีต่อระบบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

 6. โครงการนิเทศภายใน 1. กิจกรรมนิเทศภายใน  
- ครั้งที่ 1 สังเกตการ
สอน 
- ครั้งที่ 2 ตรวจเอกสาร
ประจ าชั้นและการวัด
ประเมินผล ปีการศึกษา
2564 
2. จัดกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. สรุปผลการนิเทศ
ภายในปีการศึกษา 
2564  
4. เยี่ยมชั้นเรียนเตรียม
ความพร้อม  
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 
นิเทศภายใน  ภาคเรียน
ที ่1 ปีการศึกษา 2565 
โดยการสังเกตการณ์
สอน และนิเทศจับคู่ 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายในจากผู้บริหาร 
2.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศ
ภายในจากผู้ร่วมงาน 
3. ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนิเทศ
ภายใน 
4. ครูทุกคนพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนตาม
ข้อเสนอแนะจากเพ่ือนครูและ
ผู้บริหาร 

 

 7. โครงการห้องเรียน
คุณภาพ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน และจัดท า
เกณฑ์การประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพ 
2. ปรับปรุงพัฒนา

1. ห้องเรียนทุกห้องมีการ
พัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 
2. ครูผู้สอนทุกคนมีเทคนิค
วิธีการในการสร้างวินัยเชิงบวก 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพ 
3. การพัฒนาวินัยเชิง
บวกในห้องเรียน 
4. การศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5. ประเมินห้องเรียน
คุณภาพปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

ให้กับนักเรียน 
3. ครูผู้สอนทุกคนมีการ
ศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างน้อย  ปีละ 1 
เรื่อง 
4. ครู และนักเรียนร้อยละ 80 
ที่มีความพึงพอใจในการพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพใน ระดับ 3 ขึ้นไป 

 8. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการพิเศษ 

1. ด าเนินการส ารวจ
บริเวณอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ ที่
จะพัฒนา 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
3. พัฒนาอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้   ภูมิทัศน์ 
และสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม   
สถานที่ประกอบการเรียนมี
ระบบสาธารณูปโภคเอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ร้อยละ 80 

 

 9. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. จัดซ้ือหาเวชภัณฑ์ยา
และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการปฐม
พยาบาล 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ 
2.1 กิจกรรม อย. น้อย 
-  การตรวจสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร
ภายใน 
2.2 กิจกรรมโภชนาการ
สมวัย 
- ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 
- การปูองกันโรคอ้วน 
2.3 กิจกรรมงาน 
ทันตกรรม 
- กิจกรรมยิ้มสวย  ฟันใส 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ100 รู้จักการ
ปูองกันสารเสพติด โรคติดต่อ 
อุบัติเหตุและโรคอ้วน 
3. นักเรียนและบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการให้บริการของ
ห้องพยาบาล 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- การตรวจสุขภาพใน
ช่องปาก 
2.4 กิจกรรมการปูองกัน
โรคติดต่อ 
- การก าจัดลูกยุงลาย 
-การปูองกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา (โควิด19) 
- รณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับโรคติดต่อ 
2.5 กิจกรรมการปูองกัน
สารเสพติดและส่งเสริม
การออกก าลังกาย 
- รณรงค์ให้ความรู้
เก่ียวกับการปูองกันสาร
เสพติด 
- การส่งเสริมการออก
ก าลังกาย 
2.6 กิจกรรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 10. โครงการส่งเสริม
อาหารกลางวัน 

1. จัดอาหารกลางวันให้
นักเรียนทุกคน 

 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัย

ที่ดีในการรับประทานอาหาร 

2. นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

3. นักเรียนทุกคนสมรรถภาพ
ทางกายมีน้ าหนักส่วนสูงตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

 11. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียนในรูปแบบต่างๆ 
2. กิจกรรมแนะแนว 
(ศึกษาต่อ) 
3. กิจกรรมทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง  

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่
ได้รับความช่วยเหลือและ
ปูองกันตามสภาพ 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

4. กิจกรรมทุนการศึกษา
ทั่วไป 
5. กิจกรรมทุนการศึกษา
ยากจน ตามระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน 
6. กิจกรรม เด็กดีศรี
ห้องเรียน 
7. กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ความสามารถผู้เรียน 

 12. โครงการกิจการ
นักเรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม 
3. กิจกรรมอาหารเสริม
นม 
4. กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน 
5. กิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 
6. กิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
7. กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
8. กิจกรรมโรงเรียน
สุจริต 
9. กิจกรรมเฝูาระวังและ
ต่อต้านยาเสพติด 
10. กิจกรรมรักษ์พงไพร 
11. กิจกรรม ชมรมTo 
be number 1 
12. กิจกรรมจิตอาสาท า
ดีเพ่ือสังคม 
13. กิจกรรมวันส าคัญ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่
ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม 
สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงทุกคน ได้รับการพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
และมีทักษะชีวิต มีความคิด
สร้างสรรค์ในการท าโครงงาน  

 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
โครงการในการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวทฤษฎี  
Constructionism 

เสนอโครงการเพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา   
(Constructionism) 
ส ารวจแหล่งเรียนรู้และ
ติดต่อวิทยากร ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อ. สัน
ก าแพงและอ าเภอ
ใกล้เคียง จ.เชียงใหม่ 
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
ชั้นป.1-6 โดยใช้
กระบวนการ 5S ตาม
ทฤษฎี 
Constructionism 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้  /  
ฝึกปฏิบัติโครงงานตาม
ความสนใจ และ ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 

-ค่าพาหนะน านักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้   
อ.สันก าแพง  และ
อ าเภอใกล้เคียง  จ.
เชียงใหม่ 
จัดงานนิทรรศการเปิด
บ้านวิชาการ  
จัดประชุมสัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเมินผล  
การวางแผนงาน และ 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพงทุกคนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม และได้รับ
การเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง ร้อยละ 80 มีโครงงานที่
ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดี
เลิศ 
3. ผู้ปกครองและสาธารณชน 
รวมทั้งนักเรียน มีความพึงพอใจ
ต่อผลงานและต่อการจัด
นิทรรศการผลงานของโรงเรียน 

 
 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา 
ครูทุกระดับชั้น  ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง    

รวม 4 ครั้ง   (ก่อน-หลัง
การจัดกิจกรรมบูรณา
การ) 
ประเมินผลสรุปโครงการ
ทั้ง 2 ภาคเรียน 
- เกียรติบัตรประกวด
โครงงาน 
- จัดท าซีดี วีดิทัศน์
น าเสนอทุกระดับชั้น 
- จัดซ้ือ/ซ่อมแซมบอร์ด
โครงงาน 

- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับห้องศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
Constructionism 
 

 2. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎี  
Constructionism (5S) 

1. เสนอโครงการเพ่ือวาง
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์
ด้วยปัญญา   
(Constructionism) 
2. จัดอบรมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี 
Constructionism ของ
ครูโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   
รวม 2 ครั้ง 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับโครงการ 
(กิจกรรมในโครงการ) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3. จัดท าแผนการเรียนรู้
กลุ่มสาระและแผน
บูรณาการชั้นสาย โดยใช้
กระบวนการ 5S ตาม
ทฤษฎี 
Constructionism  
4. ตรวจแผนการจัดการ
เรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎี
Constructionism (5S) 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ตนเองสอนได้อย่าง
ถูกต้อง 
5. อบรมครูและบุคลากร
เรื่องการใช้ห้อง Fab 
Learn Lab 
ประชุมสัมมนา North 
Constructionism 

 
 
 

 
หมายเหตุ     1.กลยุทธ์ระดับองค์กร  น าพันธกิจมาเขียน 

2.กลยุทธ์ระดับแผนงาน  น ามาตรฐานมาเขียน 
3.กลยุทธ์ระดับโครงการ  น าตัวชี้วัดมาเขียน 
4.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  น าเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ต้องการยกระดับคุณภาพมาเขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


