
ส่วนท่ี 7   
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2565-2567 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถและ
การจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
2. โครงการเปิดโลก
การเรียนรู้หนูน้อย
ปฐมวัย 
3. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
เด็กปฐมวัย 
4. โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
สุขอนามัยของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 

1. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ปฐมวัย 
2. จัดซ้ือสื่อ/อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนการ
สอน   
3. กิจกรรม หนูน้อยรักการอ่าน 
4. ไปทัศนศึกษา Hidden Village Chiang 
Mai เมืองไดโนเสาร์ 
5. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 
6. กิจกรรมตามคู่มือค าพ่อสอนและวัน
ส าคัญต่าง ๆ  
7. กิจกรรมฟันสวย ยิ้มใส 
8. กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจออกก าลังกาย 
9. กิจกรรมกีฬาสี   
10. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็ก
เล่น 
11. จัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียนรู้
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism) 
ให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

1. เด็กปฐมวัยทุกคน มีพัฒนาการความพร้อม
ทั้ง 4 ด้าน อย่างเหมาะสมกับวัย 
2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีนิสัยรักการอ่าน   
3. ห้องเรียนอนุบาลและห้องกิจกรรมได้รับ
การปรับปรุง พัฒนาทุกห้องเรียน 
4. ห้องเรียนอนุบาลและห้องกิจกรรมต่าง ๆ 
มีสื่อ – อุปกรณ์ครบทุกห้องเรียน 
5. เด็กปฐมวัยทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
การศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรง  
6. เด็กปฐมวัยทุกคน มีส่วนร่วมในการช่วยพ่อ 
แม่ คนที่รัก ลด ละเลิกเหล้า บุหรี่และยาเสพ
ติดทุกชนิด ตามกิจกรรมโรงเรียนค าพ่อสอนที่
เหมาะสมกับวัย 
7. เด็กปฐมวัยทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 8 ประการ 
8. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอตาม
ความเหมาะสม  มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

368,805 383,078 390,395 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

5. โครงการบูรณา
การการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา
(Constructionism)เ
ด็กปฐมวัย 
6. โครงการห้องเรียน
พิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษ Mini 
English Program  
(MEP)  
7. โครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

12. โครงการแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียนพิเศษ MEP 
13. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
หนังสือเรียน 
14. จัดกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
15. จัดท าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
16. ประเมินการใช้หลักสูตร 
17. จัดซ้ือและผลิตสื่อ 
 

9. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ได้รับประสบการณ์จริง จาก
การจัดกิจกรรม บูรณาการการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา (Constructionism)10. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นร้อยละ  5 
11. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในระดับสากล 
12. ครูและบุคลากรห้องเรียนพิเศษ MEP ร้อยละ 100 
ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
13. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
14. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ และได้
ร่วมกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
15. ครูนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน มีความพึง
พอใจในการประเมินพัฒนาการโดยใช้เครื่องมือที่
ก าหนด 
16. เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยก าหนด 
17. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มีความ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

9. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
2. กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน 
3. กิจกรรม สื่อสารการพูด 
4. กิจกรรมรักษ์ภาษา 
3. จัดซ้ือสื่อ/อุปกรณ์ประจ าห้องเรียนและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ิมเติม4. กิจกรรมการเรียน
การสอน   

1. ครูภาษาไทยร้อยละ 90 มีสื่อส าหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างพอเพียง 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการอ่านเพ่ิมขึ้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานการบันทึกการอ่านใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
4. นักเรียนร้อยละ 80 ที่เขียนบันทึกความดี ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
5. นักเรียนร้อยละ 80 ในการเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์
ภาษา 

42,935 44,597 45,448 

10. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-
NET ปลายปี และ NT 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจินตคณิต 
ตัวแทนนักเรียน และครูผู้สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
4. กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดเลขเร็ว 
- จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 
- จัดการแข่งขันกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
(อัจฉริยทางคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว  
ซูโดกุ เอแม็ท และเวทคณิต) 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ร้อยละ 90 ของที่
ได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
4 
3. นักเรียนร้อยละ 80 ที่ มีความสามารถใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

68,000 70,632 71,981 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

11. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี      
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
3. จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น  
ป. 1-6   
4. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึก สอน ทดสอบ วิชา
วิทยาการค านวณ  
5. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะการอ่าน 
เขียน คิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป. 1-6 
    - จัดท าเครื่องมือส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะ
การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
6. กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
7. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ป.1-3 
8. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
    - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้องวิทยาศาสตร ์
    - จัดหาสื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
 ป.1-6       

1.นักเรียนร้อยละ 80 ที่มีสมรรถนะส าคัญ
ตามที่หลักสูตรก าหนด 
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกระดับชั้น 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน 
เขียนและคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ตาม
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
4. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร
ตาม  มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนที่ก าหนด 
5. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการค านวณใน
ระดับดี 

94,960 98,635 100,519 

 
 
 
 
 



 
 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

12. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเป็นพลเมืองที่
ดี สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาไทย 

1. นักเรียนร้อยละ 80 เรียนรู้ด้วยวิธีการส่งเสริม
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงขึ้นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน  คิด 
วิเคราะห์และเขียน มีสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่ดี 
4. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นพลเมืองที่ดียึดม่ันในวิถี
ชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี             
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

37,200 38,640 39,378 

 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

13. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. กิจกรรมไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ 
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ 
2. จัดท า/ซ่อมบ ารุง วัสดุ-อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ 
3. จัดท า/ซ่อมบ ารุงวัสดุ - อุปกรณ์
จัดท าบอร์ดแสดงผลงานศิลปะ  
ดนตรี นาฏศิลป์และวัสดุส านักงาน
ประจ าห้องเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาวงดนตรี
ไทย,ดนตรีพ้ืนเมือง,ดนตรีสากล(วง
ดนตรีสตริงคอมโบ้) วงโยธวาทิต 
นาฏศิลป์ 
5. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลง 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้าน ดนตรี
ไทย ดนตรีพ้ืนเมือง วงโยธวาทิต
นาฏศิลป์ เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ภายใน
โรงเรียนและชุมชน) 
- ค่าอาหาร , อาหารว่าง 
-ค่าซักรีด ชุดวงโยธวาทิต ชุดนัก
ดนตรีไทยและชุดการแสดงนาฏศิลป์ 

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาร้อยละ 75 มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะไม่น้อยกว่า 
 

140,000 145,418 148,195 

 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

14. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1. กีฬาสี ประจ าปีการศึกษา 2564 
2. เดิน-วิ่ง เพ่ือสุขภาพ 
3. พัฒนาทักษะกีฬาเพ่ือความเป็น
เลิศ 
4. พัฒนาครูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
5. จัดหาสื่อการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
6. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักเรียน 
7. กีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาและเขตพ้ืนที่ 
8. จัดการแข่งขันฟุตบอลบ้านสัน
ก าแพงคัพ 
9. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่าย
น้ า 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 มีสุข
นิสัยในการดูและสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ ตามความเหมาะสม 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 90 มี
น้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 98 มี
สุขนิสัยที่ดี รักการออกก าลังกาย 
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษาของนักเรียนบ้านสันก าแพง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
5. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน สามารถ
เล่นกีฬาตามความถนัดได้อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา 
 

217,000 225,398 229,703 

 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

15. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

1. การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
นักเรียนชั้น ป.1-6 
2. พัฒนาการเรียนการสอน 
- จัดท าเครื่องมือส่งเสริมการคิด วิเคราะห์
และท าแบบทดสอบ 
3. จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาวต่างชาติ 
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
-จัดท าแบบฝึกพัฒนาการอ่าน เขียน
ค าศัพท์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน 
-จัดท าน าเสนอค าศัพท์อังกฤษและภาษาจีน 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
-จัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย(LittieGuide) 
6. กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือคัดเลือกและฝึกฝนนักเรียนที่มี
ความสามารถด้านภาษา 

-ค่าวัสดุและของรางวัลในการฝึก 
7. พัฒนาห้องสาระภาษาต่างประเทศ 

-จัดซ้ือ สื่อ และวัสดุตกแต่งห้อง 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน  
ได้เรียนภาษาต่างประเทศ  
จากครูชาวต่างชาติซ่ึงเป็นเจ้าของภาษา 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สูงขึ้น  
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 
80 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและ 
ภาษาจีนในการสื่อสาร 

 

100,000 103,870 105,854 

 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

16. โครงการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
การเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

1. พัฒนาฝึกทักษะการท างานบ้าน  
งานเกษตร งานประดิษฐ์ 

-วัสดุฝึกงาน+จัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด้าน
การเสริมทักษะอาชีพในสาระการงาน
อาชีพ 

(ตลาดนัดภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 มี
ความรู้ พ้ืนฐาน งานอาชีพ เป็ นพ้ืนฐานในกา ร
ประกอบอาชีพและมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
ของโรงเรียน  มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 ที่
ได้รับการฝึกทักษะ ในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงร้อยละ 90 น า
ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับ
การคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาคเหนือ  ประเทศ  และรางวัล
จากองค์กรอ่ืน ๆ 

45,000 45,742 47,634 

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

17. โครงการพัฒนา
คุณภาพกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. กิจกรรมลูกเสือส ารอง2. กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 

 3. กิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 
 4. กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
5. กิจกรรมวันราชสดุดี 
6. กิจกรรมประกวดระเบียบแถวเนตร
นารี 
7. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.1 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.2 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.3 
 - ค่ายลูกเสือ (Day Camp)    ป.4 
 - ค่ายพักแรมลูกเสือ            ป.5 
 - ค่ายพักแรมลูกเสือ            ป.6 
กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 

1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีผลการประเมิน 
“ผ่าน” ในกิจกรรมแนะแนว ลูกเสือ/เนตรนารี 
กิจกรรม  ชุมนมุ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
2. นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัด
และสนใจอย่างมีความสุข 

204,858 212,786 216,850 

 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

18. โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการ
เรียนรู้ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุง
และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 
2565  
3. นิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียน บ้านสันก าแพง พุทธศักราช 
2565 

 

1. ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนาการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 
2565 ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. ครูทุกคนสามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
3. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนที่
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร 
ความสามา รถ ความถนัดและควา มสนใจของ
ผู้เรียน 
4. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดท าเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามหลักสูตร สถานศึกษา โรงเรียน
บ้านสันก าแพง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
5. ครูทุกคนเข้าร่วมอบรมการปรับหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันก าแพง พุทธศักราช 
2565 

6,000 6,232 6,351 

 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

19. โครงการส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียน
ตามศักยภาพ (ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการ 
2. เข้าค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
4. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
มากกว่าร้อยละ 70  
2. ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนของห้องเรียนพิเศษ 
3. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ 

674,800 700,915 714,302 

20. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ห้องเรียน Mini  
English Program  
(MEP) 

1. เตรียมความพร้อมด้านการบรหิารจัดการ 
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือเรียนสื่อการ
เรียนการสอน 
3. การสร้างแบบทดสอบในการวัดผลประเมินผล 
4. จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับครู
และนักเรียนห้องเรียน MEP 
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการในระดับโรงเรียนและระดับภูมิภาค 
6. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูห้องเรียน MEP  ให้มี
ประสิทธิภาพ 
8. การทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน 
โดยใช้ แบบทดสอบมาตรฐานสากล CEFR หรือ
เทียบเคียง 

 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 
2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ร้อยละ 80 มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
สื่อสาร 
ในระดับสากล 
3. ครูและบุคลากรห้องเรียน MEP ร้อยละ 80 
ที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 80 เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

514,050 533,944 544,142 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

21. โครงการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต
ส่งเสริมการอ่านและ
การค้นคว้า 

1. จัดบรรยากาศภายในและปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณห้องสมุดให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
2. จัดระบบหนังสือห้องสมุด 
3. จัดปูายนิเทศประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาจัดหาสื่อประจ าห้องสมุด 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และการค้นคว้า 

1. ร้อยละของระดับสภาพบรรยากาศห้องสมุดโรงเรยีน
บ้านสันก าแพงที่ได้รับการปรับปรุง 
2. จ านวนหนังสือที่จัดซ้ือเพ่ิมในห้องสมุดโรงเรยีนบ้าน
สันก าแพง จ านวน 500 เล่มต่อปี ตามมาตรฐานของ
ห้องสมุด 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกคนได้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักการอ่านและการค้นคว้า 
4. ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีชีวิตร้อยละ 90   มีความพึง
พอใจต่อบรรยากาศและการให้บริการ 

50,000 51,935 52,927 

22. โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน/ร่อย
รอย และสรุปผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 
2. ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประกันคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. จัดท ารายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินตนเอง (Self-
Assessment report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2564 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์ มาตรฐานที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
3. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาร้อยละ 90 
4. สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างครบถ้วน 
6. ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมใน
การสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและประเมิน
คุณภาพภายใน 

14,000 14,542 14,820 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

23. โครงการพัฒนา
ศักยภาพระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

1. เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
2. ดูแล  ปรับปรุง  เว็บไซต์โรงเรียน 
จัดซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก่ียวกับ
เทคโนโลยี  อุปกรณ์ที่ใช้บริหาร 
3. จัดการสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต  อุปกรณ์งานช่าง  อุปกรณ์ทดแทน
ที่ช ารุดหรือที่ไม่เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน   
(ตัวอย่างเช่น จัดซ้ือ Switching Hub Gigabit 
port , อุปกรณ์ Firewall , อุปกรณ์  Load 
Balance , อุปกรณ์เก่ียวกับระบบ Wi-fi ,   จัดซ้ือ
เครื่องมือช่าง , จัดซ้ือชุดเครื่องเสียงและล าโพงใน
ห้องเรียน  , จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์  , จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน  , กล้อง
ถ่ายภาพและอุปกรณ์ต่อพ่วง , อากาศยานไร้
คนขับ (Drone) , Hadrdisk แบบ SSD เป็นต้น) 
4. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ช ารุด 
5. ย้ายห้อง Server ไปอาคารหลังใหม่ 
6. ปรับปรุงและขยายสัญญาณ Wi Fi 
7. จัดซ้ือหรือจัดจ้างท าโปรแกรมระบบยืมคืน
และStock  อุปกรณ์เทคโนโลยีส ารองและ
ทดแทน) 

1. ครูและนักเรียนทุกคนมีการใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการระบบอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มีข้อมูล
สารสนเทศที่ดี  ถูกต้องชัดเจน ทันสมัยสามารถ
ติดตาม 
4. ตรวจสอบได้และสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ประกอบเพ่ือการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
และเพ่ือการวางแผนงานในอนาคตได้ 

 

375,400 389,928 397,376 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

24. โครงการส่งเสริม
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 

1. ส ารวจความต้องการศึกษานอก
สถานที่ของนักเรียน/ครูสายชั้น  
ป.1-6 
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามที่สายชั้น
ก าหนด 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  ได้
ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning    
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์                                                                   
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  
ได้รับการเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

330,960 343,768 350,334 

25. โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับ
นักเรียนเรียนรวม 

1. จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP)แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IIP) 
2. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน IEP 
3.  ลงโปรแกรม IEP ออนไลน์ 
4. จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก  สื่อบริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
  -จัดท าแบบฝึกภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ 
5. ทัศนศึกษาจิตอาสาสร้างสรรค์
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สร้างสรรค์พัฒนา  

1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ชั้น ป.1.-ป.6 ได้รับการคัดกรอง
ทางการศึกษาและการประเมินเชาวน์ปัญญา (IQ) จาก
สถานพยาบาลของรัฐส่งต่อแพทย์ 
2. ตรวจวินิจฉัยโรคเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียน การสอนตามแผน IEP และ IIP ร้อยละ 100 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน ได้รับการคัดกรองและการ
ประเมินเชาวน์ปัญญา 
3. ครูในโรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการอบรมความรู้การ
จัดการเรียนรวม 
4. ผู้ปกครองและ  ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนเงินกองทุน
การจัดการศึกษาส าหรบันักเรียนพิการ 
5. จัดหาสื่อและใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง      

48,760 50,647 51,614 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

 ผู้เรียน ประกวดทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรม 
6. งานวิจัยในชั้นเรียนหรือนวัตกรรม 
7. กิจกรรมข่าวสารความรู้เก่ียวกับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแก่
ผู้ปกครอง และครู 
การวัดและประเมินผลตามแผน  IEP 
 

การศึกษา ในการพัฒนานักเรียนตามความต้องการพิเศษ ได้
ครบถ้วน     
6. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้
กิจกรรมทัศนศึกษา จิตอาสาสร้างสรรค์ 
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน และ สร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน ประกวด
ทักษะวิชาการ  
7. นักเรียนเรียนรวมทุกคน ได้พัฒนาทักษะการอ่าน พูด 
ฟัง เขียนได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

   

26. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพทางวิชาการ 

1. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายในโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง และเข้าร่วมแข่งขันระดับ
เครือข่าย ระดับเขตพ้ืนที่
ระดับประเทศ 
 

1. นักเรียน ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชนและได้รับ
รางวัล 
2. นักเรียน ร้อยละ 90 ได้แสดงความสามารถตาม
ความถนัดของตนเองเต็มตามศักยภาพมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
3. นักเรียน ร้อยละ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม
ประเมินความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
4. ของผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในความส าเร็จในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

60,000 62,322 63,512 

 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

27. โครงการ
ยกระดับการเรียน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
4. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกทักษะด้าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , การต่อเลโก้ 
และหุ่นยนต์  ส าหรับนักเรียนเพ่ือการ
แข่งขัน 
 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน มี
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ น าเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน ที่ได้รับ
การฝึกทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
3. ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ได้รับ
การคัดเลือกส่งประกวดในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับภาคเหนือ  ประเทศ  และรางวัล
จากองค์กรอ่ืนๆ 

76,000 78,941 80,449 

28. โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับ
โรงเรียนและ
ระดับชาติ 

1. คลังปัญญา  
2. กิจกรรมการทดสอบความสามารถ 
ในการอ่าน RT 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียมพร้อม 
  ในการปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น ป.1 
- จัดท าหลักสูตรปรับพ้ืนฐานชั้น ป.1 
- จัดท าสื่อ เอกสารประกอบการจัด   
  กิจกรรมตามหลักสูตร 
- ด าเนินจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
- วัดประเมินผลนักเรียนตามหลักสูตร 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 

1. ครูประจ าวิชาร้อยละ 100 มีแบบทดสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ได้รับการติวเข้ม และมี
ผลสัมฤทธิ์ RT, NT  O-NET ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ทุกวิชาสูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2563 
3. นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 50 มีผลการทดสอบ 
O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

88,000 91,406 93,151 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

 3. กิจกรรมการทดสอบความสามารถ 
  ในการอ่าน RT 
กิจกรรมการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ NT 
- ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน NT ปีการศึกษา 
2563  
- จัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัดวิชาภาษาไทย 
  และวิชาคณิตศาสตร์ 
- ทดสอบนักเรียนเพ่ือเตรียม 
  ความพร้อมในการปรับพ้ืนฐาน 
  นักเรียนชั้น ป.3 
- ประชุมและสรุปผลการทดสอบ 
- จัดท าสื่อ เอกสารประกอบการจัด 
  กิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 
- วัดประเมินผลนักเรียน 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 
4. กิจกรรมการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ NT 
5. กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน O – NET 
- ทดสอบนักเรียนก่อนการประเมิน  
  O – NET (ข้อสอบ Pre O – NET) 

    



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

 - ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  O – NET และผลการสอบ Pre O – NET 
- จัดท าหลักสูตรและแผนการสอนเสริม O – NET  
- ประเมินความพร้อมนักเรียนก่อนสอบO – NET 
ปีการศึกษา 2564 
- จัดท าเอกสารรายงานการด าเนิน 
4. กิจกรรมการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – NET กิจกรรมซ่อมเสริม
พัฒนาความรู้  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ศึกษา วิเคราะห์จัดกลุ่มนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามสาระการเรียนรู้ปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
- ประชุมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลประเมินต่ า
กว่าเกณฑ์ 
- ออกแบบกิจกรรมและจัดท า แผนการสอนซ่อม
เสริม 
- ด าเนินการซ่อมเสริมตามแผนและรูปแบบที่
ก าหนด 
- จัดท าเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

    

 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มี
ศักยภาพสู่ความเป็น
พลโลกระดับ
มาตรฐานสากล 
 

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

1. ประชุมครูฝุายวิชาการสายชั้น 
ส าหรับวางแผนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนการสอน
แบบ On-Hand , On-Demand 
และ Online 
2. จัดท าเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ On-Hand  
3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการ
สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ              
On-Demand และ Online  
4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอน 
5. ประเมินความพึงพอใจของครู 
และนักเรียนในการจัดการเรียนการ
สอนแบบ On-Hand , On-
Demand  และ Online ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

1. นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน 
(Learn From Home) ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน แบบ On-Hand หรือ On-Demand 
หรือ Online ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
3. ครูผู้สอนทุกคนสามารถผลิตสื่อการสอนส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand หรือ 
On-Demand หรือ Online ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้มากกกว่า 5 ชิน้ 
4. ครู และนักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Hand , On-
Demand  และ Online ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่
ในระดับ 3 ขึ้นไป 

 

145,000 150,612 153,488 

 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูสู่ครูมือ
อาชีพ 

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
ประชุมผู้เก่ียวข้องเพ่ือก าหนด
บทบาทหน้าที่ และมอบหมายหน้าที่ 
เพ่ือปฏิบัติงานด าเนินงานตามแผน 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎี Constructionismโดยใช้
กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 
S) 
3. ก ากับติดตาม นิเทศตามโครงการ 
จัดกิจกรรมAAR ทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน 
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 

1. ครูและบุคลากรทุกคนมีเกิดความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ครูและบุคลากรทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยใช้
กระบวนการการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 S) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

47,500 49,338 50,281 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

2. โครงการจัดหา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษา 

1.ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
จัดหาบุคลากรทดแทนและเพ่ิมเติม
โดยการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
ความเหมาะสม 
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดท าสัญญาจ้างรายปี 
มอบหมายงานหน้าที่ 

1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้
ขวัญก าลังใจ 
2. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน      

 

10,126,200 10,518,084 10,718,979 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

3. โครงการสร้าง
ขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เยี่ยม ครูและบุคลากร และ
ครอบครัวท่ีปุวย 
2. แสดงความเสียใจ งานฌาปนกิจ
ศพครูบุคลากร และครอบครัว 
3. แสดงความยินดีกับครูและ
บุคลากร ในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันขึ้น
ปีใหม่  รับรางวัลครูดีเด่น การย้าย 
การลาออก  วันเกิด วันแต่งงาน                    
ขึ้นบ้านใหม่ 
4. เชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า
ประจ าปี 2565 
5. จัดสวัสดิการช่วยเหลือ และ
เงินกองทุนช่วยเพ่ือนครูและบุคลากร 

1. 1. ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการดูแล 
   เอาใจใส่ ได้ขวัญก าลังใจ 

50,000 51,935 52,927 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนบ้าน
สันก าแพง 

1. ศึกษาดูงานโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ หรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
2. ส่งเสริมสนับสนุนครูเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ไปศึกษาดู
งานโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จหรือมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนน าสิ่งที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและหน่วยงาน 

80,000 83,096 84,683 

 
 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

 5. โครงการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
(Professional 
Learning 
Community)  
          ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา และก าหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ PLC 
(Professional Learning Community) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ 
3. การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
(Professional Learning Community) ใน
สถานศึกษา  
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

1. ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสัน
ก าแพง ทุกคนผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC  (Professional 
Learning Community) 
2. ครูผู้สอนทุกคนน ากระบวน PLC 
(Professional Learning 
Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

36,000 37,393 38,107 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

1. บริหารจัดการ   
    โรงเรียน 
 

1. ประชุมวางแผนประมาณการค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค(ค่ากระแสไฟฟูา ,ค่าน้ าประปา,ค่า
โทรศัพท์,ค่าจัดส่งเอกสารทางราชการ,ค่าน้ ามัน
ยานพาหานะและเครื่องตัดหญ้า,ค่าอินเทอร์เน็ต)
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และงบส ารองจ่ายอ่ืน ๆ 
2. วางแผนจัดสรรงบประมาณและหา
งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โรงเรียน 
3. พัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการบริหารงานใน
โรงเรียน 
4. ติดตามรายงานสรุปการใช้งบประมาณ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ 
 

2,397,200 2,489,972 2,537,530 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 2565 
 

1. ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และมอบหมายภาระงาน 
2. ประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
เก่ียวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าร่างแผนฯ
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบ  
4. จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผลการด าเนินการโครงการ 

1. ร้อยละ 90  ของโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ด าเนินกิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้   
 

5,000 5,194 5,293 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เรียนฟรี 
15 ปี)    
 

1. ประชุมคณะครูเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝุาย ได้แก่ 
ฝุายวิชาการ ฝุายระบบดูแลช่วยเหลือ ฝุายแผนและ
งบประมาณเพ่ือวางแผนด าเนินการ 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 
    3.1 หนังสือเรียน 
    -  ส ารวจหนังสือ 8 กลุ่มสาระที่ขาด ช ารุดจากปีที่
แล้ว ต้องการเพ่ิมเติม 
    - ส ารวจหนังสือใหม่ที่จัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    - ประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกหนังสือเรียน 
    - ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหนังสือเรียน 

1. นักเรียนระดับอนุบาล –ป.6 
ทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
 

3,026,275 3,143,392 3,203,431 

 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

  - ด าเนินการคัดแยกและแจกหนังสือให้นักเรียน 
    3.2 จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
    - ส ารวจยอดเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานต้นสังกัด จากหนังสือรับและสมุด
บัญชีธนาคาร 
    - จัดท าเอกสารการจ่ายเงินอุปกรณ์การ
เรียน 
    - ครูที่ปรึกษาด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์
การเรียน 
    3.3 จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

    

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. โครงการจัดซ้ือ
วัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

1. ประชุมชี้แจงโครงการวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างาน 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
3.2 ด าเนินงานจัดซ้ือจัดหาตามขั้นตอน 
4. ประเมินผล สรุป รายงานผล 

1. นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน
บ้านสันก าแพงทุกคนมีวัสดุ ครุภัณฑ์
ส าหรับอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ  
 

334,100 347,030 353,658 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

 5. โครงการพัฒนา
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

1. ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคลัง
ข้อสอบกลางของสถานศึกษา 
2. พัฒนาการจัดการคัดกรอง
ความสามารถทางการอ่านและการ
เขียน 
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการทดสอบ
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ 
(RT, NT และ O-NET) 
4. พัฒนาระบบการจัดท าเอกสารงาน
ทะเบียนการวัดและประเมินผล 
 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคน 
ได้รับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทุกคนได้
เข้ารับการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่ และระดับชาติ
(RT, NT และ O-NET) อย่างเป็นระบบ 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการประเมิน โดยใช้
แบบทดสอบจากคลังข้อสอบกลางของ
สถานศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงในการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  
4. คณะครูร้อยละ 80 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

161,655 167,911 171,118 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. โครงการนิเทศ
ภายใน 

1. กิจกรรมนิเทศภายใน  
- ครั้งที ่1 สังเกตการสอน 
- ครั้งที่ 2 ตรวจเอกสารประจ าชั้นและการวัด
ประเมินผล ปีการศึกษา2564 

2. จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. สรุปผลการนิเทศภายในปีการศึกษา 2564  
4. เยี่ยมชั้นเรียนเตรียมความพร้อม  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นิเทศภายใน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โดยการสังเกตการณ์สอน และนิเทศจับคู่ 

1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากผู้บริหาร 
2.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศภายในจากผู้ร่วมงาน 
3. ครูทุกคนเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การนิเทศภายใน 
4. ครูทุกคนพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอนตามข้อเสนอแนะจากเพ่ือนครูและผู้บริหาร 

 

1,000 1,039 1,059 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

 7. โครงการ
ห้องเรียนคุณภาพ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน และ
จัดท าเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
2. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพ 
3. การพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียน 
4. การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
5. ประเมินห้องเรียนคุณภาพปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

1. ห้องเรียนทุกห้องมีการพัฒนาห้องเรียน
ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ 
2. ครูผู้สอนทุกคนมีเทคนิควิธีการในการ
สร้างวินัยเชิงบวก ให้กับนักเรียน 
3. ครูผู้สอนทุกคนมีการศึกษาวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย  ปีละ 1 
เรื่อง 
4. ครู และนักเรียนร้อยละ 80 ที่มีความพึง
พอใจในการพัฒนาห้องเรียนให้เป็น
ห้องเรียนคุณภาพใน ระดับ 3 ขึ้นไป 

145,000 150,612 153,488 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนและห้อง 
ปฏิบัติการพิเศษ 

1. ด าเนินการส ารวจบริเวณอาคารสถานที่ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์ ที่จะพัฒนา 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
3. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้   ภูมิ
ทัศน์ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม   สถานที่
ประกอบการเรียนมีระบบสาธารณูปโภคเอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ร้อยละ 80 

220,500 229,033 233,408 

9. โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

1. จัดซ้ือหาเวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการปฐมพยาบาล 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
2.1 กิจกรรม อย. น้อย 
-  การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ภายใน 
2.2 กิจกรรมโภชนาการสมวัย 
- ชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. นักเรียนร้อยละ100 รู้จักการปูองกันสาร
เสพติด โรคติดต่อ อุบัติเหตุและโรคอ้วน 
3. นักเรียนและบุคลากรมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของห้องพยาบาล 

 

30,000 31,161 31,756 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

  - การปูองกันโรคอ้วน 
2.3 กิจกรรมงาน 
ทันตกรรม 
- กิจกรรมยิ้มสวย  ฟันใส 
- การตรวจสุขภาพในช่องปาก 
2.4 กิจกรรมการปูองกันโรคติดต่อ 
- การก าจัดลูกยุงลาย 
-การปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา (โควิด19) 
- รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อ 
2.5 กิจกรรมการปูองกันสารเสพติดและ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- รณรงค์ให้ความรู้เก่ียวกับการปูองกันสาร
เสพติด 
- การส่งเสริมการออกก าลังกาย 
2.6 กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

    

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. โครงการ
ส่งเสริมอาหาร
กลางวัน 

1. จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนทุกคน 

 

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขนิสัยที่ดีในการ
รับประทานอาหาร 
2. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 
 

8,082,720 8,395,521 8,555,876 

11. โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในรูปแบบ
ต่างๆ 
2. กิจกรรมแนะแนว (ศึกษาต่อ) 
3. กิจกรรมทุนการศึกษาต่อเนื่อง  
4. กิจกรรมทุนการศึกษาทั่วไป 
5. กิจกรรมทุนการศึกษายากจน ตาม
ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 
6. กิจกรรม เด็กดีศรีห้องเรียน 
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนความสามารถผู้เรียน 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือและปูองกันตามสภาพ 

 

20,000 20,774 21,171 

 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

12. โครงการ
กิจการนักเรียน 

1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
สภานักเรียน 
2. กิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
3. กิจกรรมอาหารเสริมนม 
4. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
5. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
6. กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
7. กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
8. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
9. กิจกรรมเฝูาระวังและต่อต้านยาเสพ
ติด 
10. กิจกรรมรักษ์พงไพร 
11. กิจกรรม ชมรมTo be number 1 
12. กิจกรรมจิตอาสาท าดีเพ่ือสังคม 
13. กิจกรรมวันส าคัญ 

1. นักเรียนร้อยละ 80 คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
2. นักเรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะ
ชีวิต มีทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม 
สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน 
ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และมีทักษะ
ชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ในการท า
โครงงาน  

 

109,000 113,218 115,381 

 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา 
โครงการในการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวทฤษฎี  
Constructionism 

เสนอโครงการเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญา   
(Constructionism) 
ส ารวจแหล่งเรียนรู้และติดต่อวิทยากร ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อ. สันก าแพงและอ าเภอ
ใกล้เคียง จ.เชียงใหม่ 
จัดการเรียนรู้บูรณาการชั้นป.1-6 โดยใช้
กระบวนการ 5S ตามทฤษฎี 
Constructionism ศึกษาแหล่งเรียนรู้  /  
ฝึกปฏิบัติโครงงานตามความสนใจ และ 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
-ค่าพาหนะน านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
อ.สันก าแพง  และอ าเภอใกล้เคียง  จ.
เชียงใหม่ 
จัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ  
จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประเมินผล  
 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุก
คนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันก าแพง ร้อย
ละ 80 มีโครงงานที่ได้รับการประเมินอยู่
ในระดับ ดีเลิศ 
3. ผู้ปกครองและสาธารณชน รวมทั้ง
นักเรียน มีความพึงพอใจต่อผลงานและ
ต่อการจัดนิทรรศการผลงานของ
โรงเรียน 

 
 

 

785,000 815,380 830,953 

 
 



 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา 
โครงการในการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวทฤษฎี  
Constructionism 

การวางแผนงาน และการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ครูทุกระดับชั้น  ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง    

รวม 4 ครั้ง   (ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม
บูรณาการ) 
ประเมินผลสรุปโครงการทั้ง 2 ภาคเรียน 
- เกียรติบัตรประกวดโครงงาน 
- จัดท าซีดี วีดิทัศน์น าเสนอทุกระดับชั้น 
- จัดซ้ือ/ซ่อมแซมบอร์ดโครงงาน 

- จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับห้องศูนย์
นวัตกรรมการเรียนรู้ Constructionism 

    

2. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎี  
Constructionism 
(5S) 

1. เสนอโครงการเพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา   (Constructionism) 
2. จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎี Constructionism ของครู
โรงเรียนบ้านสันก าแพง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง   รวม 2 ครั้ง 
 

1. ครูโรงเรียนบ้านสันก าแพงทุกคน
เขียน แผนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนว  ทฤษฎี Constructionism(5s) ใน
กลุ่ม  สาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอนและ
แผนการสอนบูรณาการได้ถูกต้อง 
2. ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ 
   จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี  
   Constructionism หลังการอบรม 

50,000 51,935 52,927 

 



กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ

แผนงาน 
กลยุทธ์ระดับโครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสรรค์ด้วย
ปัญญา 
โครงการในการ
ด าเนินงาน 

2. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตาม
แนวทฤษฎี  
Constructionism 
(5S) 

3. จัดท าแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระและ
แผนบูรณาการชั้นสาย โดยใช้
กระบวนการ 5S ตามทฤษฎี 
Constructionism  
4. ตรวจแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทฤษฎีConstructionism 
(5S) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเอง
สอนได้อย่างถูกต้อง 
5. อบรมครูและบุคลากรเรื่องการใช้
ห้อง Fab Learn Lab 
ประชุมสัมมนา North 
Constructionism 
 

3. ครูทุกคนมีความความพึงพอใจในการจัด 
   อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียน 
   การสอนตามแนวทฤษฎี    
  Constructionism(5s) 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


