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600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 
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โรงเรยีนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565-2567 



คำนำ 
 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้จัดทำ

แผนพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - 2567 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นกรอบการ
ดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์การให้บริการ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการโดยกำหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - 2567 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายท่ีได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานเล่มนี้จนลุล่วงด้วยดี   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาโรงเรียนเล่มนี้ จะเป็นคู่มือการพัฒนาโรงเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 

 

 

                     นายวิสูตร ยอดสุข  

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 
ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยมุ่งสู่

มาตรฐานสากลเป็นพลโลกท่ีดี 
  

พันธกิจ 
 

1. จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมท้ังปลูกฝังให้  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

2. พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 
4. บริหารจัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กร    ปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา 
5.พฒันาผู้เรียนมีสมรรถนะทางทักษะชีวิตในระดับสากล สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ 
 

 

เป้าประสงค ์
 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ 
3. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบน

พื้นฐานความเป็นไทย 
4. ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการพฒันาการจัดการศึกษา 
5.ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการส่ือสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมโลก 
 

อัตลักษณ์ 
 

" ลูกหลวงพ่อปานเป็นคนดี " 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าหมาย 

๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ (ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ) 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา  
๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  
๖. ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน  
๗. ครูและผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
    วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม  
๘. ครูและผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
๙. ครูและผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
๑๐. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมท่ีดี 
๑๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน  
๑๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๑๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 ๑๒.๒ การวางแผนการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๑๒.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๑๒.๔ การวางแผนกละจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

๑๓. พัฒนาการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น  
๑๔. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานทะเบียนโรงเรียนและงานพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานและ 

           ทันต่อการให้การบริหาร  
๑๕. มีการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ (Best practice)  
๑๖. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
๑๗. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 
๑๘. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
๑๙. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  
      เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข)  
๒๐. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๒๑. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

 - กิจกรรมนิเทศการสอน →  สังคมแห่งการเรียนรู้ PLC  ( Professional Learning Community)  
 - จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2  
การวางแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา การวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
และแนวการจัดการศึกษา ของโรงเรยีนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 
1.  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน 
 1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน {7S (McKinsey)} 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.  โรงเรียนมีการ SWOT วิเคราะห์องค์กร 
2.   โรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ        
       นโยบาย สพฐ / สพป / ศธ 
3.   มีการจัดทำโครงสร้างขององศ์กรอย่างชัดเจน เป็น 4 กลุ่ม 
4.   จัดทำคำส่ังมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ และกำหนดหน้าท่ีอย่างชัดเจน 
5.   มีการกำหนดระบบการทำงานท่ีชัดเจนตามระเบียบสถานศึกษา 
6.   มีคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน 
7.   ระบบการสร้างเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
8.   บุคลากรสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
9.   บุคลากรจัดทำวิจัยในช้ันเรียนรายบุคคลทุกปีการศึกษา 
10.  บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
11.  บุคลากรมีความสามัคคีอุทิศตนในการสอนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
12.  ผู้บริหารความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ 
13. โรงเรียนมีความพร้อม มุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนาการเปล่ียนแปลง 
14. โรงเรียนมีการกำกับดูแล เสริมสร้างขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง 
15.  มีความรู้ความสามารถตรงเอกวิชา  
16.  มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
17.  มีการกระจายอำนาจบริหารสู่กลุ่มบริหารงานต่างๆ  
18.  มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
19.  การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.   การขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
2.   อัตรากำลังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ครูและบุคลากรต้องบผิดชอบงานหลายหน้าท่ี 
3.   มีระบบสารสนเทศแต่ยังไม่ครบทุกกลุ่มบริหารงานและไม่เป็นปัจจุบัน อีกท้ังขาดการนำข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนางาน 
4.   บุคลากรบางส่วนไม่นำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไปสร้างส่ือและจัดการเรียนการสอนผ่าน ICT 
5.   บุคลากรขาดการพัฒนาในบางเรื่อง เนื่องจากขาดงบประมาณ 



1.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (C-PEST) 
โอกาส (Opportunities) 

1.   ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.   รับนักเรียนเข้าเรียน 100%  
3.   ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
4.   มีการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
5.   นโยบายและกฎหมายของรัฐบาลเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงทำให้ 
     สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังด้านงบประมาณและอาคาร 
     สถานท่ี 
6.   นโยบายของรัฐบาลทำให้มีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในด้าน 
     งบประมาณ ในการขับเคล่ือนสถานศึกษา ,อาคารสถานท่ี ,เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เช่น SP1 ,SP2   
7.   อยู่ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม มีทะเล  มีคลองต่างๆ  ป่าชายเลน  เป็นแหล่ง 
     เรียนรู้ต่างๆ เช่น ป่าชายเลนในบริเวณโรงเรียน ชายฝ่ังทะเลสีล้ง วัดมงคลโคธาวาส วัดโคธาราม  
     ตลาดน้ำวัดปานประสิทธาราม เป็นต้น สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และอาชีพประมงท่ี 
     ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ 
8.  ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  องค์การบริหารส่วนตำบล 
     คลองด่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
     คลองด่าน หมู่ 13  ภาคเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยไทยไต้หวัน บริษัท   
     โรงงาน ร้านค้า ในการสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
9.  ผู้เรียนสามารถค้นคว้า/สืบค้นความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย 
10. สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 
1.   ผู้ปกครอง มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ เป็นแรงงานอบยพ 

 2.   นโยบายการศึกษาเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 5.   ผู้ปกครองมีสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ เปล่ียนท่ีทำงานบ่อยย้ายถ่ินฐานบ่อย 
 6.   ครอบครัวของผู้ปกครองนักเรียนแตกแยก / ขาดความอบอุ่น 
 7.   นักเรียนบางส่วนขาดจิตสำนึก ในการใช้ ICT  

8.   ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการมาโรงเรียน 
           9.   นักเรียนบางส่วนมาโรงเรียนสายต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน 
         10.  ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนของนักเรียน 
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๓ วิเคราะห์สถานศึกษาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
จุดเด่น (S) 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพทางร่างกายตามเกณฑ์ สามารถปรับตัวเข้า
กับสภาพสังคม ตามสภาพแวดล้อมท่ีมีข้อจำกัด รู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดจากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา โดยใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
     มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์เป็น
ลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 
และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ  มีจิตสาธารณะ 
ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรู้
ความสามารถด้านคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข 
     สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
อัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา ส่งผลสะท้อน
ความเป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นของสถานศึกษา  ด้านมีจิต
อาสา นิยมไทยใฝ่คุณธรรม รักความเป็นไทยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมทั้งมีความสำเร็จในการจัด
โครงการพิเศษ ได้แก่ โครงการ สร้างคนดีมีคุณภาพสู่
สังคม ท่ีมีความโดดเด่นเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อองค์กร
ภายนอกและภายในสถานศึกษา 
 
 
 

จุดควรพัฒนา (W) 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
     ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเร่งด่วนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการให้
ผู้เรียนฝึกทักษะอย่างหลากหลาย ฝึกวิเคราะห์โจทย์
อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมทักษะการ
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบโครงงาน ส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้จากการอ่านและส่ือเทคโนโลยี การใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรม
ชมรมต่าง ๆ รวมทั้งควรมีการสอนซ่อมเสริมอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน พี่
สอนน้อง  การทำแบบฝึก แบบทดสอบ และการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางวิชาการ เป็นต้น 
     ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพการจัด
กิจกรรมเทคนิคการสอน และการใช้ส่ือ กระตุ้นความ
สนใจในการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
      
 

 

 

 

 



วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ต่อ) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม   
มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
มุ่งมั่นได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้งได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมี
ความเข้มแข็งให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาให้
คำปรึกษาช้ีแนะแนวทาง มุ่งสู่คุณภาพและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
          สถานศึกษามีบริเวณพื้นท่ีกว้างขวาง มีศาลา
พักผ่อนจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมได้เหมาะสม มี
ความเป็นระเบียบ  สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่
ท่ีให้ร่มเงาและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม จัดให้มีสวนหย่อม  
เป็นสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
          สถานศึกษาสามารถส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อรักษามาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ี ๒ ท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้  พัฒนาคุณภาพเด็กยุคใหม่ท่ี
เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

     ด้านการบริหารจัดการ 
          -ไม่มี- 
 

 



วิเคราะห์สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT) (ต่อ) 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกำหนดเป้าหมายท่ีสำคัญ มีการ
กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการ ให้เกิดกับผู้เรียน มีการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ตอบสนอง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการบูรณาการการเรียนรู้
กลุ่มสาระต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ มีการจัดเตรียมส่ือและนำ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 
 
 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
         สถานศึกษามีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการประเมนิภายนอกซึ่ง
ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีเย่ียม โดยมีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการตามแผน จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศเป็นระบบครบวงจร PDCA มีการ
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในและนำผลการ
ประเมินไปพฒันาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
     
 
 
 
 
 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการประกันภายใน 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ส่วนท่ี ๓ การกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จ  และโครงการ  กิจกรรม 

กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ (ตามเกณฑ์ของ 

แต่ละระดับ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน  การสื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นในระดับดี 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ฯ ภาษาต่างประเทศ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงาน
ภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา    

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๒  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา   

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
๓.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการอภิปราย
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม 

๔.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
• แข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวัน

ภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับ

หน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 
• กิจกรรมอบรม โปรแกรม GSP 

-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  
สาระฯ วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับ

หน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
 
 
 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๒  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา   

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
๓.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการอภิปราย
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม 
๔.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับ

หน่วยงานภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ภายนอก 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับ

หน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรม

จีน 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 
• กิจกรรม English – expending 

horizon (ทัศนศึกษา) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ + 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๒  
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา   

๑.นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ได้อย่างเหมาะสม 
๒.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการคิดจำแนก
แยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
๓.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการอภิปราย
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสม 
๔.นักเรียนร้อยละ  ๘๐   
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาส่ือ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการในการ
รวบรวมความรู้ เช่ือมโยงองค์
ความรู้และมีทักษะการทำงาน
เป็นทีม มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดทำโครงงาน ช้ินงาน
และนวัตกรรมได้ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษ 
โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ + 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
สำนักงานและอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และ
หมึกเครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
 
 
 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๓ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการในการ
รวบรวมความรู้ เช่ือมโยงองค์
ความรู้และมีทักษะการทำงาน
เป็นทีม มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดทำโครงงาน ช้ินงาน
และนวัตกรรมได้ 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple 
Macbook) สำหรับใช้พัฒนาส่ือ
ประกอบการสอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลอง
ด่านอนุสรณ์ 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart 
Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาส่ือ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ร้อยละ ๘๘ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
o กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรม English – expending 

horizon (ทัศนศึกษา) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๔ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

ร้อยละ ๘๘ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล
ของโรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
สำนักงานและอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และ
หมึกเครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple 
Macbook) สำหรับใช้พัฒนาส่ือ
ประกอบการสอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลอง
ด่านอนุสรณ์ 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart 
Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาส่ือ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๕  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้นของ
แต่ละระดับช้ันในระดับดี 
๒. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น
ของแต่ละระดับช้ันในระดับดี 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตร นิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมจัดการเรียนรู้และวัดผล
ประเมินผล 
-  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพฯ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
-  กิจกรรมการสอบระดับชาติ O-NET 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม   
สาระฯ ภาษาไทย 
• กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรม โปรแกรม GSP 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ     
   วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
o  

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๕  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้นของ
แต่ละระดับช้ันในระดับดี 
๒. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น
ของแต่ละระดับช้ันในระดับดี 

o กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
o กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที ่ ๖      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายที่ ๖   
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีใน
การศึกษาต่อ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีใน
การจัดการ การทำงานหรืองาน
อาชีพ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพฯ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  
สาระฯ การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าอบรมเพื่อฝึก

ทักษะความชำนาญในงานอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที ่๗  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด 
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมายที่ ๗  
ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
  
 

 
 

๑. ครูร้อยละ๑๐๐ ผ่านการ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี 

     ๑.๑ ครูทุกคนมีพฤติกรรม
เป็น ผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกามีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ี สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี  

     ๒.๒ ผู้เรียนทุกคนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกามี
ค่านิยมและจิตสำนึก ตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของ
สังคม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์
- กิจกรรมนักศกึษาวชิาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวชิาการ 
ระดับม.ปลาย 
โครงงานบรูณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมายที่ ๗  
ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
  
 

 
 

๑. ครูร้อยละ๑๐๐ ผ่านการ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี 

     ๑.๑ ครูทุกคนมีพฤติกรรม
เป็น ผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกามีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ี สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี  

     ๒.๒ ผู้เรียนทุกคนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกามี
ค่านิยมและจิตสำนึก ตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของ
สังคม 

- กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 

 



กลยุทธ์ที ่ ๘  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๘  
ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 
 
 

 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐  มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุก
คนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐ มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

   ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม   
สาระฯ ภาษาไทย 
• กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ   
   ศิลปะ 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ 
• ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์
- กิจกรรมนักศกึษาวชิาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวชิาการ 
ระดับม.ปลาย 
โครงงานบรูณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๘  
ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 
 
 
 

 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐  มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุก
คนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

๒. ผู้เรียนร้อยละ๑๐๐ มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาไทยแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

   ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระ
ของโรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

 



กลยุทธ์ที ่๙   ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๙  
ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 

 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง         
    ๑.๑ ครูทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและเป็น
พลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม
จริยธรรม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง  
    ๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  
สาระฯ การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
• กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าอบรมเพื่อฝึก

ทักษะความชำนาญในงานอาชีพ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์
- กิจกรรมนักศกึษาวชิาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวชิาการ 
ระดับม.ปลาย 
โครงงานบรูณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๙  
ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 

 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง         
    ๑.๑ ครูทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและเป็น
พลเมืองโลกท่ีดีมีคุณธรรม
จริยธรรม 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง  
    ๒.๑ ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ี
ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดท่ีถูกต้อง
และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และ
เป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม
จริยธรรม 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพทุธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร ์
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพทุธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
โครงการสง่เสรมิพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนกัเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนเิทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนกัเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นกัเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
โครงการสง่เสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนกัเรียน 
-  อบรมผูน้ำนักเรียน 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคลา้ยวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหวค้ร ู
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิน ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 



กลยุทธ์ที ่ ๑๐      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๐   
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม   
 
 
 

 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีการรักษา
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก- 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความ
มั่นใจและแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ อยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 
• กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
• กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
• กีฬานักเรียนแห่งชาติ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์
- กิจกรรมนักศกึษาวชิาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวชิาการ 
ระดับม.ปลาย 
โครงงานบรูณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระ
ของโรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
 



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๐   
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม   
 
 
 

 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีการรักษา
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนัก- 
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความ
มั่นใจและแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ อยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
-  เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชิน ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที ่ ๑๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน      

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๑ 
การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไว้
อย่างชัดเจน 

๑. คณะผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มี
การพัฒนาการจัดทำนโยบาย
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
แผนพัฒนาโรงเรียนท่ีกำหนดไว้
อย่างมีคุณภาพ  
๒. คณะผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มี
การพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนา
โรงเรียนและแผนปฏิบัติการ
ประจำปอีย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓. คณะผู้บริหารร้อยละ ๙๐ มี
การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนใน
ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (Next 
Normal) อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบ
บุคลากร 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมปฏิคม 



กลยุทธ์ที ่ ๑๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๒  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

-การวางแผนและดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

-  โรงเรียนมีการวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 
๘๕ 

-  ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย 

-  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
วิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและนำผลไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน 

-  ครูร้อยละ ๘๕ ใช้เทคนิควิธีสอน
ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้
โดยคำนึงถึงสภาพผู้เรียนและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

-  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถผลิตส่ือ
และเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

-  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ 
-  ครูร้อยละ ๘๕ ใช้เทคนิคในการ
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

 
 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
พัฒนาหลักสูตร นิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมนิเทศและวิจัย 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัว
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียน
ท่ีศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ และกิจกรรมออก
หลักฐานทางการเรียน 
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร
การศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
-  กิจกรรมงานพัสดุและยานพาหนะ 
-  กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 
-  กิจกรรมควบคุมภายใน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานการเงิน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานพัสดุ 
โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมจัดจ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดู
งาน 
โครงการพัฒนางานธุรการ 
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๒  
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

-การวางแผนและดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

-  โรงเรียนมีการวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 
๘๕ 

-  ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมาย 

-  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
วิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและนำผลไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียน 

-  ครูร้อยละ ๘๕ ใช้เทคนิควิธีสอน
ท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนรู้
โดยคำนึงถึงสภาพผู้เรียนและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

-  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถผลิตส่ือ
และเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 

-  ครูร้อยละ ๘๕ สามารถวัดผล
และประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการ
ท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ 
-  ครูร้อยละ ๘๕ ใช้เทคนิคในการ
ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม 

-  ครูร้อยละ ๘๕ เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่ม
ศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
-  กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่อง
นอนอาคารพยาบาล เปล่ียนอุปกรณ์เก่าท่ี
ชำรุดหมดอายุการใช้งาน 
-  กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-  กิจกรรมปรับปรุงอาคารห้องพยาบาล 
-  กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
ในโรงเรียน 
-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย 
-  กิจกรรมอบรมผู้จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุ
ในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมปฏิคม 
โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
โครงการฝึกอบรมภัยพิบัติในโรงเรียน( 
อัคคีภัย) 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 



กลยุทธ์ที ่ ๑๓  วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๓ การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

-  โรงเรียนจัดให้มีบุลากรทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

โครงการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร นิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมนิเทศและวจิัย 
-  กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร ์
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
โครงการสง่เสรมิความเปน็เลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทกัษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร ์
• กิจกรรมอบรม โปรแกรม GSP 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิกลุ่มสาระฯ     
  วิทยาศาสตร ์
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทกัษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร ์
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทกัษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
• กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
• กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๓ การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

-  โรงเรียนจัดให้มีบุลากรทุกฝ่าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

• กีฬานักเรียนแห่งชาติ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ   
ศิลปะ 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ 
• ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าอบรมเพื่อฝึก

ทักษะความชำนาญในงานอาชพี 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงาน
ภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๔  พัฒนาการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๔  
การวางแผนการดำเนินงานพฒันา
ครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครู  บุคลากร ให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

- ครูร้อยละ ๘๕ นำชุมนุมการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
- ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
ตรวจสอบ ทบทวน การ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมี
ผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ครูร้อยละ ๘๕ สามารถถอด
บทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมจัดจ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดู
งาน 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๕  พัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๕   การจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

- ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
อย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สังคมศึกษาฯ 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ     
   วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร ์
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
สำนักงานและอุปกรณ์ และอุปกรณ์
ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และ
หมึกเครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
 
 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๕   การจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

- ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายสามารถนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
อย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลอง
ด่านอนุสรณ์ 
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart 
Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาส่ือ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
โครงการพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัว
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียนท่ี
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ และกิจกรรมออก
หลักฐานทางการเรียน 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
-  กิจกรรมงานพัสดุและยานพาหนะ 
-  กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 
-  กิจกรรมควบคุมภายใน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานการเงิน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานพัสดุ 
โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมจัดจ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดู
งาน 
โครงการพัฒนางานธุรการ 
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบ
บุคลากร 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 

 



กลยุทธ์ที ่๑๖  พัฒนาการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมายท่ี ๑๖  
การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

๑. บุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน  
ร้อยละ ๗๕ ได้ใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการได้อย่างสะดวก
สะอาดปลอดภัยและมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
๒. ครูและนักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการจัด
สภาพทางกายภาพนอกห้องเรียน
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม 
๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๗๕  มี
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 
๕. บุคลากรครู ร้อยละ ๗๕  จัด
ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการ
จัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ การงานอาชีพฯ 
โครงการพัฒนาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อเอือ้ต่อการ
เรียนรู้  
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภค 
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบ ซ่อมแซมส่ิงอำนวยความ
สะดวกในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมปรับปรุงเครื่องกรองน้ำเครื่องทำ
น้ำเย็น สำหรับด่ืมของนักเรียน (ล้างทำ
ความสะอาดประจำปี) 
- กิจกรรมบำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาน้ำยา
เติมถังดับเพลิง 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพ
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-  กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
-  กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่อง
นอนอาคารพยาบาล เปล่ียนอุปกรณ์เก่าท่ี
ชำรุดหมดอายุการใช้งาน 
-  กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-  กิจกรรมปรับปรุงอาคารห้องพยาบาล 
-  กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข
ในโรงเรียน 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมายท่ี ๑๖  
การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

๑. บุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียน  
ร้อยละ ๗๕ ได้ใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการได้อย่างสะดวก
สะอาดปลอดภัยและมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพใน
ห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
๒. ครูและนักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการจัด
สภาพทางกายภาพนอกห้องเรียน
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
และเป็นกลุ่ม 
๔. ครูและนักเรียนร้อยละ ๗๕  มี
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 
๕. บุคลากรครู ร้อยละ ๗๕  จัด
ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการ
จัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพ
ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย 
-  กิจกรรมอบรมผู้จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียน 
-  กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุ
ในโรงเรียน 

 



กลยุทธ์ที่  ๑๗  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในการดำเนินชีวิต 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี   ๑๗   
มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ร้อยละ ๘๐ 

๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

ร้อยละ ๘๐ 

๓. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือร้อยละ ๘๐ 

๔. จัดกิจกรรมท่ีฝึกทักษะผู้เรียน
ได้แสดงออก ส่งเสริมการค้นคว้า
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองและ
นำเสนอผลงานร้อยละ ๘๐ 

๕. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ร้อยละ ๘๐ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ฯ การงานอาชีพฯ 
โครงการสง่เสรมิความเปน็เลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ     
   วิทยาศาสตร ์
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ   
   ศลิปะ 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 

ดนตรี นาฏศิลป์ 
• ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลศิกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 
• กิจกรรม English – expending 

horizon (ทศันศึกษา) 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแขง่ขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหตัถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
 
 

 



เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี   ๑๗   
มีการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
ร้อยละ ๘๐ 

๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

ร้อยละ ๘๐ 

๓. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือร้อยละ ๘๐ 

๔. จัดกิจกรรมท่ีฝึกทักษะผู้เรียน
ได้แสดงออก ส่งเสริมการค้นคว้า
สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองและ
นำเสนอผลงานร้อยละ ๘๐ 

๕. สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงงานบรูณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้   
+ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
 
 

 



กลยุทธ์ที่  ๑๘  พัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๘   ใช้ส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๕ ของครูสามารถผลิต
และใช้ส่ือการสอน ICT ตรงตาม
เนื้อหาของทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีการสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถเข้าถึงส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียน 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกิจกรรมแขง่ขันทักษะ
หน่วยงานภายนอก/งานศิลปหตัถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
โครงการพัฒนาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้
- ปรับปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรกัษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- คา่เชา่เว็บไซต์ และพืน้ทีจ่ัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์
สำนกังานและอุปกรณ์ และอุปกรณ์ซ่อมแซม
บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และหมึก
เครื่องพิมพ์อิงเจท็ 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับคร ู
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple 
Macbook) สำหรับใช้พัฒนาสื่อประกอบการ
สอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอน 
- ศนูย์ดิจิทลัโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ์ 
กิจกรรมปรับปรงุและพัฒนาห้อง Smart 
Room 
กิจกรรมห้องสมดุมีชีวติ 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการ
สืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 



กลยุทธ์ที่  ๑๙  พัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๑๙ 
มีการบริหารจัดการช้ันเรียน    
เชิงบวก (โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู 
ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข) 

ครูร้อยละ  ๘๕  มีการบริหาร
จัดการ  ช้ันเรียนเชิงบวก 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน ์
- กิจกรรมนักศกึษาวชิาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวชิาการ 
ระดับม.ปลาย 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
 
 

 



กลยุทธ์ที่  ๒๐  พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี ๒๐ 

ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๑.ครูและนักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
มีการพัฒนาตนเองท้ังทางด้าน
การเรียนการสอนและผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น  
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการ
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานอย่าง
เป็นระบบ 

๓.คณะกรรมการได้ผลการ
ทดสอบการวัดความรู้พื้นฐาน
ร้อยละ ๘๐ และสามารถนำมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 
ส่วนท่ี 4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2567) 

กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  
               (ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน  การ
เขียน  การสื่อสาร
และการคิด
คำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน 
มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชั้นในระดับ
ดี 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
 

80 82 84 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
 

80 82 84 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

80 82 84 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

80 82 84 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

      และแก้ปัญหา    

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๒  
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา    

นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถ ในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ได้อย่าง
เหมาะสม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 
 

80 82 84 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
1. แข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
2. กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมอบรม โปรแกรม GSP 

-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  สาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่๒  ส่งเสริมผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

      และแก้ปัญหา    

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๒  
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา    

นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถ ในการ
คิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา ได้อย่าง
เหมาะสม 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ  
สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพฯ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 

- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจนีและการแสดงวัฒนธรรมจนี 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 

- กิจกรรม English – expending horizon 
(ทัศนศึกษา) 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 

80 82 84 

โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ + 1 
กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 

80 82 84 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๓ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน 
มีความสามารถในการ
ในการรวบรวมความรู้ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้
และมีทักษะการทำงาน
เป็นทีม มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถจัดทำ
โครงงาน ชิ้นงานและ
นวัตกรรมได้ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
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โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
+ 1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 
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โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
-ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สำนักงาน
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และหมึก
เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple Macbook) 
สำหรับใช้พัฒนาสื่อประกอบการสอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
- ศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ ์
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กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๓ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน 
มีความสามารถในการ
ในการรวบรวมความรู้ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้
และมีทักษะการทำงาน
เป็นทีม มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถจัดทำ
โครงงาน ชิ้นงานและ
นวัตกรรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

 



กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๔ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๘ ของผู้เรียน
มีความสามารถในการ
นำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
1. กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
2. กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ภายในโรงเรียน 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
o กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรม English – expending horizon 

(ทัศนศึกษา) 
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  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
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กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๔ 
ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ร้อยละ ๘๘ ของผู้เรียน
มีความสามารถในการ
นำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร 
การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สำนักงาน
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และหมึก
เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple Macbook) 
สำหรับใช้พัฒนาสื่อประกอบการสอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
- ศูนยดิ์จิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ ์
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
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กลยุทธ์ที ่ ๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๕  
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
สูงข้ึนของแต่ละระดับ
ชั้นในระดับดี 
๒. ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
โรงเรียนสูงข้ึนของแต่
ละระดับชั้นในระดับดี 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร นิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผล 
-  กิจกรรมพัฒนาหลกัสูตร 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
-  กิจกรรมการสอบระดับชาติ O-NET 
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โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
• กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 
• กิจกรรมอบรม โปรแกรม GSP 
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กลยุทธ์ที ่ ๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๕  
ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ร้อยละ ๖๐ ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
สูงข้ึนของแต่ละระดับ
ชั้นในระดับดี 
๒. ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของ
โรงเรียนสูงข้ึนของแต่
ละระดับชั้นในระดับดี 

-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ     
   วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 

o กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
o กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน 
กิจกรรมวันตรุษจีน 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงาน
ภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

80 82 84 

 



กลยุทธ์ที ่ ๖  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๖     
ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีใน
การศึกษาต่อ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีในการ
จัดการ การทำงานหรือ
งานอาชีพ 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  สาระฯ 
การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าอบรมเพื่อฝึกทักษะ

ความชำนาญในงานอาชพี 
 

80 82 84 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

80 82 84 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 82 84 

 

 



กลยุทธ์ที ่๗ ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

    วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๗  
ครู /ผู้เรียนมีการ 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 

๑. ครู/ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ ผา่นการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี 
๒. ครู/ผู้เรียนทุกคนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกามีค่า 
นิยมและจิตสำนึกตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

80 82 84 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 

80 82 84 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ ระดับ
ม.ปลาย 

80 82 84 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่๗ ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 

    วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๗  
ครู /ผู้เรียนมีการ 
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัด
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 

๑. ครู/ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ ผา่นการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี 
๒. ครู/ผู้เรียนทุกคนมี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกามีค่า 
นิยมและจิตสำนึกตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

80 82 84 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
 

80 82 84 

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชนิ ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 
 
 
 
 

80 82 84 

    
 



กลยุทธ์ที ่๘  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๘ 
ครู/ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

๑. ครู/ผู้เรียน ร้อยละ 
๑๐๐ มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถ่ินในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม ใน
ชีวิตประจำวัน 
๒. ส่งเสริมสนับสนนุให้
ครู/ผู้เรียนทุกคนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
1. กิจกรรมสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย

แห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ   
   ศิลปะ 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
• ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

80 82 84 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ ระดับม.
ปลาย 
 

80 82 84 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่๘  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๘ 
ครู/ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทย 

๑. ครู/ผู้เรียน ร้อยละ 
๑๐๐ มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถ่ินในความเป็น
ไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสม ใน
ชีวิตประจำวัน 
๒. ส่งเสริมสนับสนนุให้
ครู/ผู้เรียนทุกคนมีความ
ภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
 

80 82 84 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 

80 82 84 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
 

80 82 84 

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชนิ ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10-  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 

80 82 84 



กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๙  
ครู/ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครู/ผู้เรียน ร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง         
๒. ครู/ผู้เรียนทุกคนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องและ
เป็นพลเมอืงท่ีดีของชาติ
และเป็นพลเมืองโลก 
ท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
• กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 
• กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  สาระฯ 
การงานอาชีพ 
 กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 

80 82 84 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
• กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าอบรมเพื่อฝึกทักษะ

ความชำนาญในงานอาชพี 
 

80 82 84 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

80 82 84 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ ระดับ
ม.ปลาย 
 

80 82 84 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
 

80 82 84 



กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๙  
ครู/ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ครู/ผู้เรียน ร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง         
๒. ครู/ผู้เรียนทุกคนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้องและ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ
และเป็นพลเมืองโลก 
ท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
 

80 82 84 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

80 82 84 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
 

80 82 84 

  โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชนิ ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่ ๑๐   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๑๐      
ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและ
จิตสังคม   
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
การรักษาสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
น้ำหนัก- ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความมั่นใจและ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 
• กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
• กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
• กีฬานักเรียนแห่งชาติ 
 

80 82 84 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

80 82 84 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ ระดับ 
ม.ปลาย 

80 82 84 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่ ๑๐   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๑๐      
ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและ
จิตสังคม   
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
การรักษาสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตท่ีดี  
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
น้ำหนัก- ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความมั่นใจและ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ม.1 
-  กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมวันดอกแสมบาน 
-  กิจกรรมการทำบัตรนักเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานฯ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

80 82 84 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
 

80 82 84 

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชนิ ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

80 82 84 



กลยุทธ์ที ่ ๑๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๑๑      
การมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ี
สถานศึกษา
กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน   

๑. คณะผู้บริหารร้อยละ 
๙๐ มีการพัฒนาการ
จัดทำนโยบายเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
แผนพัฒนาโรงเรียนท่ี
กำหนดไว้อย่างมี
คุณภาพ  
๒. คณะผู้บริหารร้อยละ 
๙๐ มีการพัฒนาการ
จัดทำแผนพัฒนา
โรงเรียนและแผนปฏิบัติ
การประจำปีอย่างมี
คุณภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ยุคโควิด 
๑๙  
๓. คณะผู้บริหารร้อยละ 
๙๐ มีการจัดทำ
แผนพัฒนาโรงเรียนใน
ยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(Next Normal) อย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมปฏิคม 

9๐ 9๒ 9๔ 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๑๒      
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการวางแผน
และดำเนินงานพัฒนา
งานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร นิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมนิเทศและวิจัย 
 

๘5 ๘7 ๘8 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงาน
ภายนอก/งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัว
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียนท่ี
ศึกษาต่อสถาบันอื่นๆ และกิจกรรมออก
หลักฐานทางการเรียน 
- กิจกรรมรับประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร
การศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
-  กิจกรรมงานพัสดุและยานพาหนะ 
-  กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 
-  กิจกรรมควบคุมภายใน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานการเงิน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานพัสดุ 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนางานธุรการ 
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 

๘5 ๘7 ๘8 



กลยุทธ์ที ่ ๑๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๑๒      
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการวางแผน
และดำเนินงานพัฒนา
งานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมจัดจ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพ
ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-  กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์ 
-  กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องนอน
อาคารพยาบาล เปล่ียนอุปกรณ์เก่าท่ีชำรุด
หมดอายุการใช้งาน 
-  กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
-  กิจกรรมปรับปรุงอาคารห้องพยาบาล 
-  กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขในโรงเรียน 
-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย 
-  กิจกรรมอบรมผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
-  กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุใน
โรงเรียน 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  วีดทัิศน์แนะนำโรงเรียน 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
-  กิจกรรมปฏิคม 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการฝึกอบรมภัยพิบัติในโรงเรียน
(อัคคีภัย) 

๘5 ๘7 ๘8 



กลยุทธ์ที ่ ๑๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี  ๑๒      
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการวางแผน
และดำเนินงานพัฒนา
งานวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
- กิจกรรมทำดีได้ดี 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมร่วมใจ ห่วงใย ดูแล 
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘5 ๘7 ๘8 



กลยุทธ์ที ่ ๑๓  วางแผนและดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๓
การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนจัดให้มี
บุคลากรทุกฝ่ายและ
การร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานร้อยละ ๘๕ 

โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตร นิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมนิเทศและวิจัย 
-  กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
2 กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
3 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
4 กิจกรรมอบรม โปรแกรม GSP 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ     
  วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ 
o กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
o กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
o กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
  สังคมศึกษาฯ 
o กิจกรรมร่วมแข่งขันทักษะกับหน่วยงาน

ภายนอก 
 
 
 

๘5 ๘7 ๘8 



กลยุทธ์ที ่ ๑๓  วางแผนและดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๓
การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนจัดให้มี
บุคลากรทุกฝ่ายและ
การร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานร้อยละ ๘๕ 

-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
2. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายนอก 
3. กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
4. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
5. กีฬานักเรียนแห่งชาติ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ   
   ศิลปะ 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
• ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
• กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าอบรมเพื่อฝึกทักษะ

ความชำนาญในงานอาชพี 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่ม  สาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 
• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรมจีน 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 

๘5 ๘7 ๘8 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

๘5 ๘7 ๘8 

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
 

๘5 ๘7 ๘8 



กลยุทธ์ที ่ ๑๓  วางแผนและดำเนินงานพฒันาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
                    ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๓
การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนจัดให้มี
บุคลากรทุกฝ่ายและ
การร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานร้อยละ ๘๕ 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 
-  โรงเรียนวิถีพุทธ 
-  วันสำคัญทางศาสนา 
-  กิจกรรมทำบุญใส่บาตรวันศุกร์ 
-  กิจกรรมธรรมศึกษา 
-  กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะทุกวันพระของ
โรงเรียน 
-  กิจกรรมเข้าค่ายศากยบุตรพุทธโฆษ 
-  โรงเรียนสุจริต 
-  โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
-  ธนาคารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘5 ๘7 ๘8 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๔  พัฒนาการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๔
การวางแผน
ดำเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากร
ให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชพี   

-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนนุ 
พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชพี 
-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การสนับสนุนชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชพี 
-ครูร้อยละ ๘๕ นำ
ชุมนุมการเรียนรู้ทาง
วิชาชพีเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับ
การตรวจสอบ ทบทวน 
การปฏิบัติงานของครู 
บุคลากร ท่ีมีผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ถอดบทเรียนเพื่อสร้าง
นวัตกรรมหรือวิธีการท่ี
เป็นแบบอย่างที่ดีท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมจัดจ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน 

๘5 ๘7 ๘8 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๕  พัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๕ 
การจัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย
สามารถนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการ
เรียนรู้ มีความพึงพอใจ
ต่อระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ช่วยสนับสนนุการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษาฯ 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ     
   วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 
• กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ  
การงานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 

9๐ 9๒ 9๔ 

  โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สำนักงาน
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และหมึก
เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple Macbook) 
สำหรับใช้พัฒนาสื่อประกอบการสอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
- ศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ ์
 

9๐ 9๒ 9๔ 



กลยุทธ์ที ่ ๑๕  พัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๕ 
การจัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ
และการจัดการ
เรียนรู ้

ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรทุกฝ่าย
สามารถนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดการ
เรียนรู้ มีความพึงพอใจ
ต่อระบบอินเทอร์เน็ตท่ี
ช่วยสนับสนนุการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนางานทะเบียน 
- กิจกรรมรับสมัครนักเรียนและรับมอบตัว
นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมตรวจสอบวุฒิการศึกษานักเรียนท่ีศึกษา
ต่อสถาบันอื่นๆ และกจิกรรมออกหลักฐาน
ทางการเรียน 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
-  กิจกรรมงานพสัดุและยานพาหนะ 
-  กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 
-  กิจกรรมควบคุมภายใน 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานการเงนิ 
-  กิจกรรมพัฒนาสำนักงานพัสดุ 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนางานแผนงานโรงเรียน 
- กิจกรรมสารสนเทศ 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนาบุคลากร  
- กิจกรรมจัดจ้าง 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/อบรม/ศึกษาดูงาน 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนางานธุรการ 
- กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
 

9๐ 9๒ 9๔ 

โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  กิจกรรมทำวารสารโรงเรียน 
-  กิจกรรมการจัดทำบอร์ดทำเนียบบุคลากร 
-  กิจกรรมงานโสตทัศนูปกรณ ์
-  วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน 
 
 

9๐ 9๒ 9๔ 



กลยุทธ์ที ่ ๑๖  พัฒนาการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๖ 
การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคลากรต่าง ๆ ใน
โรงเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
ใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการได้อย่าง
สะดวกสะอาดปลอดภัย
และมีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในห้องเรียนท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
๒. ครูและนักเรียน  
ร้อยละ ๘๐ ได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการ
จัดสภาพทางกายภาพ
นอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีการ
จัดสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
๔. ครูและนักเรียนร้อย
ละ ๘๐  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 
๕. บุคลากรครู ร้อยละ 
๘๐ จัดให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชนจ์ากการจัด
สภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
คณิตศาสตร์ 
-  กจิกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
วิทยาศาสตร์ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนเพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรู้  
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม สาธารณูปโภค 
- กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบ ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวก
ในห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
-  กิจกรรมปรับปรุงเครื่องกรองน้ำเครื่องทำน้ำ
เย็น สำหรับด่ืมของนักเรียน (ล้างทำความสะอาด
ประจำปี) 
- กิจกรรมบำรุงรักษา ซ่อมแซม จัดหาน้ำยาเติมถัง
ดับเพลิง 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-  กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ ์
-  กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องนอน
อาคารพยาบาล เปลี่ยนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด
หมดอายุการใช้งาน 
-  กิจกรรมตามมาตรการการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19)-  กิจกรรมปรับปรุง
อาคารห้องพยาบาล 
-  กิจกรรมนิเทศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขในโรงเรียน 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 



กลยุทธ์ที ่ ๑๖  พัฒนาการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๖ 
การวางแผนและ
จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคลากรต่าง ๆ ใน
โรงเรียนร้อยละ ๘๐ ได้
ใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ 
ห้องปฏิบัติการได้อย่าง
สะดวกสะอาดปลอดภัย
และมีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพในห้องเรียนท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
๒. ครูและนักเรียน  
ร้อยละ ๘๐ ได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีมีการ
จัดสภาพทางกายภาพ
นอกห้องเรียนท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีการ
จัดสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
๔. ครูและนักเรียนร้อย
ละ ๘๐  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัย 
๕. บุคลากรครู ร้อยละ 
๘๐ จัดให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชนจ์ากการจัด
สภาพแวดล้อมตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มศักยภาพของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
-  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
-  กิจกรรมอบรมแกนนำ อย.น้อย 
-  กิจกรรมอบรมผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
-  กิจกรรมประกันภัยในโรงเรียน/อุบัติเหตุใน
โรงเรียน 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

    
    

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๗  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

                   การดำเนินชีวิต 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๗ 
มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ 
ในการดำเนินชีวิต 
 

๑. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงร้อยละ 
๘๐ 
๒. มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริงร้อยละ 
๘๐ 
๓. มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สำหรับนักเรียนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ
ร้อยละ ๘๐ 
๔. จัดกิจกรรมท่ีฝึก
ทักษะผู้เรียนได้
แสดงออก ส่งเสริมการ
ค้นคว้าสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเองและนำเสนอ
ผลงานร้อยละ ๘๐ 
๕. สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 
๘๐ 
 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
การงานอาชีพฯ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ     
   วิทยาศาสตร์ 
• กิจกรรมอบรมและแข่งขันทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
   สุขศึกษาและพลศึกษา 
• กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ   
   ศิลปะ 
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
• ส่งเสริมการแข่งขันทางด้านศิลปะ ดนตรี 

นาฏศิลป ์
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

• กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
• กิจกรรมวันคริสต์มาส 
• ค่ายภาษาจีนและการแสดงวัฒนธรรม

จีน 
• กิจกรรมวันตรุษจีน 
• กิจกรรม English – expending 

horizon (ทัศนศึกษา) 
 
 
 
 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 



กลยุทธ์ที ่ ๑๗  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 

                   การดำเนินชีวิต 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๗ 
มีการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ 
ในการดำเนินชีวิต 
 

๑. จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ี
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงร้อยละ 
๘๐ 
๒. มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริงร้อยละ 
๘๐ 
๓. มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สำหรับนักเรียนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ
ร้อยละ ๘๐ 
๔. จัดกิจกรรมท่ีฝึก
ทักษะผู้เรียนได้
แสดงออก ส่งเสริมการ
ค้นคว้าสรุปองค์ความรู้
ด้วยตนเองและนำเสนอ
ผลงานร้อยละ ๘๐ 
๕. สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 
๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้   + 
1 กิจกรรม 
กิจกรรมจิตอาสา 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 



กลยุทธ์ที ่ ๑๘  พัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๘ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู ้

ร้อยละ ๘๕ ของครู
สามารถผลิตและใช้สื่อ
การสอน ICT ตรงตาม
เนื้อหาของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้มีการ
สนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการ
เรียนรู้ นักเรียนสามารถ
เข้าถึงสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตาม
ความสนใจของผู้เรียน 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก/
งานศิลปหัตถกรรม 
-  กิจกรรมแข่งขันสภานักเรียน 
-  กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก 
-  กิจกรรมแข่งขัน YC 
-  กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ 
-  กิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
 

๘5 ๘7 ๘9 

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู ้
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
อินเตอร์เน็ต 
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
- ค่าเช่าเว็บไซต์ และพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
โรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สำนักงาน
และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์ 
- จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง laser Jet และหมึก
เครื่องพิมพ์อิงเจ็ท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำหรับครู 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียน 
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องสำนักงาน 
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Apple Macbook) 
สำหรับใช้พัฒนาสื่อประกอบการสอน 
- ซื้อหุ่นยนต์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน 
- ศูนย์ดิจิทัลโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน
อนุสรณ ์
 

๘5 ๘7 ๘9 

  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง Smart Room 
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
- จัดหาสื่อ หนังสือและเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น 
- กิจกรรมบูรณาการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- จัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
 

๘5 ๘7 ๘9 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๙  พัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  
                    เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๑๙ 
มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก (โดยเน้น
การปฏิสัมพนัธ์
เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก เด็ก
รักเด็ก เด็กรักท่ี
จะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข) 
 

ครูร้อยละ  ๘๕  มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

๘5 ๘7 ๘9 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 
-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพ 
• กิจกรรมแข่งขันทักษะกับหน่วยงานภายนอก 
 

๘5 ๘7 ๘9 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต 
- กิจกรรมแนะแนว 
- กิจกรรมวิชาการ(ชุมนุม) 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และวิชาการ ระดับ
ม.ปลาย 
 

๘5 ๘7 ๘9 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  เลือกต้ังประธานคณะกรรมการนักเรียน 
-  อบรมผู้นำนักเรียน 
 

๘5 ๘7 ๘9 

โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
-  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
-  กิจกรรมวันไหว้ครู 
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชนิ ี
-  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
-  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
-  กิจกรรมวันปิยมหาราช 
-  กิจกรรมวันข้ึนปีใหม่ 
 

๘5 ๘7 ๘9 



กลยุทธ์ที ่ ๒๐  พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
โครงการ 

กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมายรายป)ี 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

เป้าหมายท่ี ๒๐  
ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพและ
นำผลมาพฒันา
ผู้เรียน 

๑.ครูและนักเรียนร้อย
ละ ๘๐ ได้มีการพัฒนา
ตนเองท้ังทางด้านการ
เรียนการสอนและ
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน 
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการทดสอบวัด
ความรู้พื้นฐานอย่างเป็น
ระบบ 
๓.คณะกรรมการได้ผล
การทดสอบการวัด
ความรู้พื้นฐานร้อยละ 
๘๐ และสามารถนำมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
ภาษาไทย 
-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๘๐ ๘๒ ๘๔ 

 



ส่วนท่ี 5 การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  
      (ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑ 

ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน  การเขียน  การ
ส่ือสารและการคิด
คำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน มี
ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับช้ันใน
ระดับดี 

๑. การทดสอบ 
- แบบทดสอบการ
ประเมินการอ่าน  คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือ
ความของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ด้านการอ่าน
และการเขียน ด้านท่ี ๑
และ๕) 
- แบบทดสอบรายวิชา
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ 
๒. การสังเกต 
- แบบสังเกตการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน (ด้าน
ความสามารถในการ
ส่ือสาร/ด้าน
ความสามารถในการคิด) 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา    

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๒  
ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา    

นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา ได้อย่าง
เหมาะสม 

- วิธีการ 
สังเกตพฤติกรร 
การตรวจเอกสาร 
หลักฐานร่องรอยหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
- เครื่องมือ 
สังเกตพฤติกรรม 
การสอบถาม 
การทดสอบ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 



กลยุทธ์ที ่๓  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๓ 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียน มี
ความสามารถในการในการ
รวบรวมความรู้ เช่ือมโยง
องค์ความรู้และมีทักษะการ
ทำงานเป็นทีม มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถจัดทำ
โครงงาน ช้ินงานและ
นวัตกรรมได้ 

๑. การสังเกต 
- แบบสังเกตการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
(ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา/ด้านความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต) 
๒. การทดสอบ 
- แบบทดสอบรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๔ 

ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ร้อยละ ๘๘ ของผู้เรียนมี
ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม 

๑. รายงานการประเมิน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ด้านความสามารถในการ
ส่ือสาร (Mas Report) 
๒. ภาพกิจกรรมการ
นำเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
๓. ภาพกิจกรรม  
Be Internet Awesome 
เรียนรู้อย่างปลอดภัย 
มั่นใจในโลกออนไลน์ 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๕  
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงขึ้นของแต่ละระดับ
ช้ันในระดับดี 

๒. ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดับชาติของโรงเรียน
สูงขึ้นของแต่ละระดับ
ช้ันในระดับดี 

- จัดทำสถิติจำนวนผลการ
เรียนตามกลุ่มสาระ 
- จัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าในเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
- จัดทำรายงานค่าสถิติ 
จากผลการสอบวัด
ระดับชาติ(O-NET) 
- รายงานสรุปผลการสอบ 
O-NET คะแนนเฉล่ียระดับ
จังหวัด  ระดับสังกัด  
ระดับประเทศ  และระดับ
โรงเรียน  
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที ่ ๖      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๖   
ผู้เรียน มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
 

๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การทำงานหรืองานอาชีพ 
 

- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 
- แบบติดตาม 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที ่๗  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัด 
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๗  
ครู/ผู้เรียนมีการมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

๑. ครู/ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับ ดี 
๒. ครู/ผู้เรียนทุกคน มี
พฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ี สถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอนั
ดีของสังคม 

วิธีการ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
- ตรวจสอบร่องรอยการวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เครื่องมือ 
- แฟ้มสรุปโครงการ
กิจกรรมประจำปี 
การศึกษา 
- แฟ้มสรุปรายงานการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 
 
กลยุทธ์ที ่ ๘  ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๘  
ครู/ผู้เรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย 

๑. ครู/ผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐  
มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ในความเป็นไทย และเห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทยแสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน 
๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/
ผู้เรียนทุกคนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

วิธีการ 
-การสอบถาม 
-การสัมภาษณ์ การ
สังเกตพฤติกรรม 
-บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เครื่องมือ 
- แฟ้มสรุปโครงการ
กิจกรรม ประจำปี 
การศึกษา 
- แฟ้มสรุปรายงานการ
ประเมินโครงการ
กิจกรรม 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที ่๙   ส่งเสริมให้ครู/ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๙   
ครู/ผู้เรียนมีการ
ยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

๑. ครู/ผู้เรียน ร้อยละ 
๑๐๐ อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความ
คิดเห็นท่ีแตกต่าง         
๒. ครู/ผู้เรียนทุกคนมี
ทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดท่ีถูกต้องและเป็น
พลเมืองท่ีดีของชาติและ
เป็นพลเมืองโลก 
ท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม 

วิธีการ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
เครื่องมือ 
- แฟ้มสรุปโครงการ
กิจกรรม ประจำปี 
การศึกษา 
- แฟ้มสรุปรายงานการ
ประเมินโครงการกิจกรรม 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 

กลยุทธ์ที ่ ๑๐      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี  ๑๐      
ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม   
 

๑. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มี
การรักษาสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี  
๒. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มี
น้ำหนัก- ส่วนสงู และมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ มี
ความมัน่ใจและแสดงออก
อย่างเหมาะสม 
๔. ผูเ้รียนร้อยละ ๘๐ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

- แบบประเมิน 
- แบบติดตาม 
 
   
 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดไว้อย่างชัดเจน      

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๑ 
การมีเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  และพันธ
กิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 

๑. คณะผู้บริหารร้อยละ 
๙๐ มีการพัฒนาการจัดทำ
นโยบายเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและแผนพัฒนา
โรงเรียนท่ีกำหนดไว้อย่างมี
คุณภาพ  
๒. คณะผู้บริหารร้อยละ 
๙๐ มีการพัฒนาการจัดทำ
แผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฏิบัติการประจำปี
อย่างมีคุณภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์โค
วิด ๑๙ 
๓. คณะผู้บริหารร้อยละ 
๙๐ มีการจัดทำแผนพัฒนา
โรงเรียนในยุคฐานวิถีชีวิต
ใหม่ (Next Normal) อย่าง
มีคุณภาพ 
 

-จัดประชุมคณะผู้บริหาร
เพื่อวิเคราะห์เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้
สามารถมุ่งสู่ความเป็น
สำเร็จและความเป็นเลิศ
ตามจุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
-การทำ SWOT 
-นำผลของ SAR มา
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาใน
ทุกภาคส่วน 
-นำเสนองาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามรูปแบบ
แผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี
โดยเน้นการเปล่ียนแปลง
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๒          
มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

-การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านทุก
กลุ่มเป้าหมาย และ
ดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม 

ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ผลิตส่ือและเลือกใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ในการ
จัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชา 

ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
วัดผลและประเมินผล
ผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายสอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ 

วิธีการ 
-มีการจัดประชุม ช้ีแจง 
ความเข้าใจในการทำงาน
ตามรูปแบบของการเรียน
การสอน 
-จัดประชุมวิชาการเป็น
ประจำทุกสัปดาห์เพื่อหา
แนวทางและปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
เครื่องมือ 
- แบบสำรวจ 
- แบบประเมิน 
- แบบสังเกต 
- แบบติดตาม 
- แบบนิเทศ 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที ่ ๑๓  วางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๓  
การวางแผนและ
ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้น
คุณภาพของผู้เรียน
รอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนจัดให้มีบุลากรทุก
ฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕ 

วิธีการ 
-จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์และนำมา
ปรับปรุงโดยนำหลักสูตรมา
วิเคราะห์ร่วมในการ
พัฒนาการเรียนการสอน- 
แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๔  พัฒนาการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี 14        
การวางแผนการ
ดำเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ครู  บุคลากร ให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

-ครูร้อยละ ๘๕ นำชุมนุม
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามา
ใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
-ครูร้อยละ ๘๕ ได้รับการ
ตรวจสอบ ทบทวน การ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากร 
ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

-ครูร้อยละ ๘๕ สามารถ
ถอดบทเรียนเพื่อสร้าง
นวัตกรรมหรือวิธกีารท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

วิธีการ 
-จัดประชุม นิเทศ อบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรตาม
โอกาส (สถานการณ์โควิด 
๑๙) 
-ผู้บริหาร/หัวหน้าสายนำ
ข้อมูล นโยบาย ประชุม
ในแต่ละสายเพื่อติดตาม
และช่วยเหลือบุคลากรใน
การเรียนการสอน 
-จัดทำแผ่นพับ/ข้อมูล 
ระเบียบการปฏิบัติตน
ของครู/จรรยาบรรณ/
สวัสดิการ ประชาสัมพันธ์
ให้ครูทราบ 
เครื่องมือ 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมิน 
- แบบนิเทศ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๕  พัฒนาการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้      

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๕    
การจัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๐ ของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายสามารถ
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการและจัดการ
เรียนรู ้
 มีความพึงพอใจต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีช่วย
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้อย่างครอบคลุมทุก
พื้นท่ี 

๑. ภาพการใช้เทคโนโลยี
และส่ือการสอนทาง
เทคโนโลยีในการสอน 
๒. ภาพกิจกรรมการใช้งาน
ระบบ Mas School 
System ของครู 
๓. ภาพการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายในโรงเรียน 
๔. ภาพการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลของโรงเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที ่ ๑๖  พัฒนาการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๖ 
การวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 

๑. บุคลากรต่าง ๆ ใน
โรงเรียน  ร้อยละ ๗๕ ได้ใช้
อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างสะดวกสะอาด
ปลอดภัยและมีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และคำนึงถึงความ
ปลอดภัย 
๒. ครูและนักเรียนร้อยละ 
๗๕ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีมีการจัดสภาพทาง
กายภาพนอกห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้และ
คำนึงถึงความปลอดภัย 
๓. ครูร้อยละ ๗๕ มีการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
๔. ครูและนักเรียนร้อยละ 
๗๕  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย 
๕. บุคลากรครู ร้อยละ ๗๕  
จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
จากการจัดสภาพแวดล้อม
ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

วิธีการ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 
- แบบประเมิน 
เครื่องมือ 
- แฟ้มสรุปโครงการ
กิจกรรมประจำปี 
การศึกษา 
- แฟ้มสรุปแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๑๗  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

ในการดำเนินชีวิต 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี   ๑๗   
มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
 
 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงร้อยละ ๘๐ 
๒. มีแผนการจัดการ
เรียนรู้ สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริงร้อยละ ๘๐ 

๓. มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้สำหรับนักเรียนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ
ร้อยละ ๘๐ 

๔. จัดกิจกรรมท่ีฝึกทักษะ
ผู้เรียนได้แสดงออก 
ส่งเสริมการค้นคว้าสรุป
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
และนำเสนอผลงานร้อย
ละ ๘๐ 

๕. สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 
๘๐ 

 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา 

๒.แผนจัดการเรียนรู้ 
๓. แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน 
๔. แบบบันทึกก่อน – 
หลังเรียน 
๕. แผนปฏิบัติงาน
ส่งเสริมผู้เรียนตามกลุ่ม
สาระฯ 

ตลอดปีการศึกษา     ฝ่ายวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่  ๑๘  พัฒนาการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๘    
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๕ ของครูสามารถ
ผลิตและใช้ส่ือการสอน ICT 
ตรงตามเนื้อหา 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถเข้าถึงส่ือ
และแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายตามความสนใจ
ของผู้เรียน 

๑. แบบรายงานการ
บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(บริการสารสนเทศ/ICT) 
๒. แบบรายงานทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
๓.แบบรายงานการผลิต
ส่ือการสอนของครูตาม
รายวิชา 
๔. ภาพกิจกรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาให้
ความรู้กับนักเรียน 
๕. ภาพกิจกรรมนักเรียน
ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น
ข้อมูล 
๖. ภาพการอบรมครูใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมการสอน 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ที่  ๑๙  พัฒนาการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก
เด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๑๙ 
มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 
(โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กรักเด็ก เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข) 

ครูร้อยละ ๘๕  มีการ
บริหารจัดการ  ช้ันเรียนเชิง
บวก 

๑. ตรวจสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ว่ามี
กระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
๒. ผลสรุปแบบประเมิน
การบริหารการจัดช้ันเรียน
เชิงบวก 
๓. สังเกตการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
ท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวกในช้ันเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายวิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่  ๒๐  พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(ของเป้าหมาย) 
วิธีการและเคร่ืองมือ ระยะเวลา ฝ่ายที่รับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี ๒๐ 

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพและ
นำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑.ครูและนักเรียนร้อยละ 
๘๐ ได้มีการพัฒนาตนเอง
ท้ังทางด้านการเรียนการ
สอนและผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น  
๒.ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การทดสอบวัดความรู้
พื้นฐานอย่างเป็นระบบ 

๓.คณะกรรมการได้ผลการ
ทดสอบการวัดความรู้
พื้นฐานร้อยละ ๘๐ และ
สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน
จริง 

-ดำเนินการประชุม
กรรมการวัดความรู้พื้นฐาน
เพื่อวางนโยบายในการ
ทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 
-แบบทดสอบวัดความรู้
พื้นฐาน 
-ผลรายงานการสอบวัด
ความรู้พื้นฐาน (คะแนน/
กราฟ) 
 

ตลอดปีการศึกษา ฝ่ายงบประมาณ 

 


