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ค ำน ำ 
 
   

       แผนปฏิบัติการ  นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ ต่างๆ ในโรงเรียน  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โรงเรียนได้น าเอาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดการศึกษา และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน  โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียน   
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  

       โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคน ที่มีส่วนช่วย
ให้การจัดท าแผนปฏิบัติการเล่มนี้ส าเร็จด้วยดี แลขอให้กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ  ได้ยึดปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยมีการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลสถานศึกษา 
       1.1  ข้อมูลทั่วไป  
  สถานที่ตั้ง  บ้านเลขท่ี  879  ถนนปลัดมณฑล  ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ                                    
รหัสไปรษณีย์  33000  โทรศัพท์   0 4561 2868   โทรสาร  0 4562 0642  เว็บไซต์ www.ssk.ac.th 
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

  บริเวณโรงเรียน 
   แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ 
    - สตรีสิริเกศ  1 มีพ้ืนที่    9  ไร่   1  งาน   73.2  ตารางวา 
    - สตรีสิริเกศ  2 มีพ้ืนที่  13  ไร่   3  งาน   32.0  ตารางวา 
    - บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพ้ืนที่ 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา 
    - คณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อที่ดินจากนางประน้อม  หม้อทิพย์ 
                                 และมอบให้โรงเรียน พื้นที่  37.5 ตารางวา   
   รวมมีพ้ืนที่  26 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา 
  
         1.2  ประวัติ 
               อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  เรียนรวมกับนักเรียนชาย 
ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียน 
ศรีสะเกษวิทยาลัย  

 พ.ศ.  2482 - ตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ขณะนั้นมีครู  7  คน   
มีนักเรียนชั้น ป.3 , ป.4  และ ม.1  (ม.1 รับนักเรียนหญิงล้วน 
ส่วน ป.3 และ ป.4  รับทั้งชายและหญิง) 

 พ.ศ.  2499 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ในการพัฒนาโรงเรียน  และพระราชทานนาม “ สิริเกศ ”  
จึงได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  
เป็นโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 พ.ศ.  2517 - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ. 2  เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนา 
ด้านวิชาการบุคลากร และอาคารสถานที่ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และด าเนินการสอนตามหลักสูตร 
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 พ.ศ.  2518 - โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ.  2520 - ได้รับอาคารสถานที่จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งย้ายออกไปอยู่ 
                  สถานที่ใหม่ท าให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพ่ิมขึ้น  
                    โรงเรียนสตรีสริิเกศจึงมีบริเวณ  2  ส่วน  คอื ด้านสตรีสิริเกศ 1  และ 
                    ด้านสตรีสิริเกศ  2 
 พ.ศ.  2521 - ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก  เป็นเงิน  6,444,000  บาท  

(หกล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพ่ือต่อเติมอาคารเรียน  
สร้างอาคารเรียนแบบ  318  โรงฝึกงาน ห้องน้ าห้องส้วมและปรับปรุง 

          บริเวณโรงเรียน ท าเสร็จเมื่อวันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2521 
 พ.ศ.  2524 - ได้รับอนุญาตก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 พ.ศ.  2525 - ได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ  พ.ศ.  2527 
     - ได้รับอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิสิริเกศ 

 พ.ศ.  2528 - ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ.  2529 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 พ.ศ.  2530 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร 
 พ.ศ.  2531 - ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือก่อสร้าง 

 อาคารเรียน 216 ล 
 พ.ศ.  2532 - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ของจังหวัดศรีสะเกษ  (ERIC) 
 พ.ศ.  2533 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่แบบการแนะแนวอาชีพ 
 พ.ศ.  2534 - ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสร้างอาคารโรงอาหาร 

หอประชุมแบบ(พิเศษ)101 ล/27  ใช้เป็นหอประชุมโรงอาหาร 
      - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบาย 

ของกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.  2537 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
                     พระราชทานระดับมัธยมศึกษา   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 พ.ศ.  2539 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา 

                         ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 

กาญจนาภิเษก 
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  พ.ศ.  2541 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของส านักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ  
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของส านักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มที่ 9 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของส านักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

กรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล  ตามโครงการพัฒนาการเรียน 

การสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.  2542 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาว 

เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 
  - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนน าร่องการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชา  
          คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     - ได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมค าเมียง  ชุมพล  ณ  อยุธยา 
 พ.ศ.  2543 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์ 

สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 พ.ศ.  2544 - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนน าการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 พ.ศ.  2545 - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนน าการใช้       
                    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ (ตามท่ี อ.ก.ค.  
กรมสามัญศึกษาก าหนด)   ของจังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  85  โรงเรียน 
ทั่วประเทศ 

 พ.ศ.  2546 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนจัดการเรียน 
                    การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English  Program) 

     - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
          พระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
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  พ.ศ. 2548 - ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล 
  พ.ศ. 2549 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษา  
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
            ภาษาอังกฤษ(ERIC)  
               - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนน าคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
                     ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
        - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
            ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  พ.ศ. 2550 - ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                               ให้เป็นโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ 

  - ได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”  
            พ.ศ. 2551 - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี  เป็นศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP  
       - ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร 70 ปี สตรีสิริเกศ   
                               ด้วยเงินบริจาค  จ านวน  8,500,000 บาท 
  พ.ศ. 2553 - ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) 
  พ.ศ. 2554 - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
            ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ีสาม 
  พ.ศ. 2558   - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ตอกเข็ม 
                งบประมาณ  25,680,000 บาท 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับโล่รางวัลการบริหารจัดการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
            แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ (OBECQA) 
       - โรงเรียนไดน้ าเสนอนิทรรศการและผลงานการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ 
            ตามเกณฑ์ (OBECQA) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล  
            ระดับชาติ 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน  
                               (4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา) จ านวน 1 หลัง วงเงิน 1,291,000 บาท 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
                               ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ผู้อ านวยการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน        
สตรีสิริเกศ 

สมาคมศิษย์เก่าสตรีสิริเกศ มูลนิธิธีโอ ศรีเอยีร์ดสมา 

มูลนิธิหม่อมค าเมยีง ชุมพล  ณ อยุธยา มูลนิธิสิริเกศ 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รองผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน
งบประมำณและแผนงำน 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 

1. งำนส ำนกังำน  
     กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
2. งำนพฒันำหลกัสูตร 
     และกระบวนกำรจดักำรเรียน 
     กำรสอน 
3. งำนกลุ่มสำระฯ และกิจกรรม 
     พฒันำผูเ้รียน 
4. งำนทะเบียนวดัและ        
    ประเมินผล 
5. งำนนิเทศภำยใน 
6. งำนพฒันำส่ือกำรจดักำร 
     เรียนรู้ 
7. งำนวจิยัและพฒันำ 
8. งำนแนะแนว 
9. งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
10. งำนโรงเรียนวถีิพทุธ 
11. งำนโรงเรียนปรัชญำ 
       ของเศรษฐกิจพอเพียง 
12. งำนศูนยอิ์ริก 
13. งำนศูนยภ์ำษำต่ำงประเทศ 

14. งำนศูนยส์ะเตม็ศึกษำ 

1. งำนส ำนกังำนกลุ่ม 
     บริหำรงำนงบประมำณฯ 
2. งำนธุรกำร 
3. งำนกำรเงินและบญัชี 
4. งำนพสัดุ 
5. งำนแผนงำน 
6. งำนประกนัคุณภำพ 
    กำรศึกษำ 
7. งำนสำรสนเทศโรงเรียน 

1. งำนส ำนกังำน  
    กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
2. งำนกิจกำรนกัเรียน  
3. งำนสำรวตัรนกัเรียน 
4. งำนวทิยส่ืุอสำรและ 
    กลอ้งวงจรปิด 
5. งำนประกนัอุบติัเหต ุ
6. งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
     และงำนสภำนกัเรียน 
7. งำนระเบียบวนิยัและคุณธรรม 
    จริยธรรม 
8. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
    นกัเรียน 
9. งำนโรงเรียนสุจริต 
10. งำนสถำนศึกษำสีขำว 
11. งำนบริหำรงำนบุคคล 
12. งำนจดัท ำทะเบียนประวติั 
      ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร 
13. งำนประเมินผลกำรปฏิบติังำน 
      ของบุคลำกร 
14. งำนเวรยำมรักษำควำม 
      ปลอดภยั 

1. งำนส ำนกังำน 
    กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 
2. งำนอำคำรสถำนท่ีและ 
    แหล่งเรียนรู้ 
3. งำนประชำสมัพนัธ ์
4. งำนอนำมยัโรงเรียน 
5. งำนหอ้งสมุด 
6. งำนสหกรณ์เพื่อกำรศึกษำ 
7. งำนสวสัดิกำรและกองทุน 
8. งำนโสตทศันศึกษำ 
9. งำนสวสัดิกำรน ้ ำด่ืม 
10. งำนโรงเรียนกบัชุมชน 
       และภำคีเครือข่ำย 
11. งำนโภชนำกำรและ 
      ศูนยอ์ำหำร 
12. งำนศูนยส่ิ์งแวดลอ้มศึกษำ 
      จงัหวดัศรีสะเกษ 
13. งำนยำนพำหนะ 
14. งำนธนำคำรโรงเรียน 
15. งำนเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
      และเครือข่ำย 
16. งำนดนตรีศึกษำ 
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 2. ข้อมูลนักเรียน 
   2.1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560 
 
   ตารางท่ี 1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ห้อง และเพศ ปีการศึกษา 2560 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ม.1 11 153 300 453 

ม.2 11 145 249 394 

ม.3 11 126 261 387 

รวมชั้น ม. ต้น 33 424 810 1,234 
ม.4 15 182 406 588 

ม.5 15 162 394 556 

ม.6 15 142 387 529 

รวมชั้น ม. ปลาย 45 486 1,187 1,673 

รวม 78 910 1,997 2,907 

 

ข้อมูลวันที่  10 มิถุนายน 2560 
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2.2 ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ตารางท่ี 2 แสดงรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2558-2559 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2558-2559 

  
จ านวนผู้เข้า

สอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

วิชา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด 

  2558 2559 2558 2559   2558 2559   2558 2559   2558 2559   

ภาษาไทย 404 381 46.85 53.01 6.16 42.38 44.89 2.51 42.89 46.81 3.92 42.64 46.36 3.72 

สังคมศึกษา 404 381 51.73 54.97 3.24 44.67 47.63 2.96 46.42 49.34 2.92 46.24 49 2.76 

ภาษาอังกฤษ 403 381 33.70 37.64 3.94 27.61 28.64 1.03 30.16 31.39 1.23 30.62 31.8 1.18 

คณิตศาสตร์ 404 381 38.32 36.85 -1.47 28.82 25.88 -2.94 32.42 29.53 -2.89 32.40 29.31 -3.09 

วิทยาศาสตร์ 404 381 44.66 38.79 -5.87 35.62 33.35 -2.27 37.88 35.12 -2.76 37.63 34.99 -2.64 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            
         

                          จากตาราง  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2559   มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  5 วิชาดังนี้   

ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2558  ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 60 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ 

จังหวัดทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 3 แสดงรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558-2559 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2558-2559 

               

  
จ านวนผู้เข้า

สอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

วิชา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด 

  2558 2559 2558 2559   2558 2559   2558 2559   2558 2559   

ภาษาไทย 581 532 49.53 53.69 4.16 45.98 49.13 3.15 49.95 53.09 3.14 49.36 52.29 2.93 

สังคมศึกษา 583 532 39.49 36.63 -2.86 38.67 34.62 -4.05 40.00 36.17 -3.83 39.70 35.89 -3.81 

ภาษาอังกฤษ 584 535 24.09 26.98 2.89 21.34 23.99 2.65 24.68 27.35 2.67 24.98 27.76 2.78 

คณิตศาสตร์ 584 536 24.70 22.79 -1.91 22.41 20.61 -1.8 26.65 24.90 -1.75 26.59 24.88 -1.71 

วิทยาศาสตร์ 583 536 33.81 31.21 -2.60 31.78 30.19 -1.59 33.55 31.77 -1.78 33.40 31.62 -1.78 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            
                   จากตาราง พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2559 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 5  วิชาดังนี้ 

 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 40  ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด 

ทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดประกอบด้วยวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40  ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 

ประกอบด้วยวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 
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 3. ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560 
 

                             ตารางท่ี 4 จ านวนบุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

บุคลากร จ านวน 
รวม 

ชาย หญิง 
ข้าราชการครู 46 104 150 
ลูกจ้างประจ า 6 2 8 
พนักงานราชการ - 4 4 
ครอัูตราจ้าง 16 25 41 
เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน - 4 4 
พนักงานท าความสะอาด-ยาม 7 11 18 

รวม 75 150 225 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 66.66 100.00 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน 

วิทยฐานะ 
คศ.1 

 
ครู

ผู้ช่วย 
รวม 

เชี่ยวชาญ 
 

ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการ 

ฝ่ายบรหิาร - 6 - - - 6 
ภาษาไทย - 10 3 1 1 15 
ภาษาต่างประเทศ - 18 1 1 2 22 
คณิตศาสตร ์ - 13 4 2 2 21 
วิทยาศาสตร ์ - 16 4 3 1 24 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ - 15 1 2 2 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 7 - - - 7 
ศิลปะ - 5 - 1 - 6 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี - 22 - 1 - 23 
งานห้องสมุด - 2 - 1 - 3 
งานแนะแนว - 4 -  - 4 

รวม - 117 13 11 8 150 
คิดเป็นร้อยละ  - 78.00 8.66 7.33 5.33 100.00 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนครู และบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ที ่ ครู และบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี 
1 ฝ่ายบริหาร  5   
2 คร ู 2 77 71  
3 พนักงานราชการ  4   
4 ลูกจ้างประจ า   2 6 
5 ครจู้างสอน     
6 ลูกจ้างชั่วคราว   40 18 

รวมทั้งสิ้น 2 86 113 24 
คิดเป็นร้อยละ 0.88 38.22 50.22 10.66 

 
 4.  ข้อมูลดีเด่นปีงบประมาณ  2560 
         4.1 คร ู
   ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนยอดเยี่ยม และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจ า 
ปีการศึกษา 2559  
   4.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    1. นางวราพร เจริญยุทธ   2. นางล าใย ศรีนุกูล 
    3. นางบุญญาพร บูรณะศรี  4. นางสาวจุธาภัค วรโคตร 
   4.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1. นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ  2. นางสาวมะติกา สุธาบุญ 
    3. นางสาววีระยา บุญพามา  4. นางสาวพิชญาภา สีนามะ 
   4.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    1. นางกนกอร ณิชกุล   2. นางสุกัญญา ทีงาม 
    3. นายณัฐพร ทองพูน   4. นายบรรพชิต โพธิ์บอน 
   4.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1. นางศิริรัตน์ ธนทองค าเหลือ  2. นางนิตยา วิเศษสังข์ 
    3. นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์  4. นางผัสนี พรานพรหม 
   4.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    1. นายวิชิต มั่นใจ    2. นายสมคิด บุญมะ 
    3. นางวรรณา ศิริดล   4. นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 
   4.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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    1. นางเกศินี สารพันธุ์   2. นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 
    3. นางปิยาพร พรหมทา   4. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ 
   4.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
    1. นางรัชฏาพร พงศ์พฤฒิชัย  2. นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล 
    3. นายเฉลียว ศิริดล   4. นายธีระเดช ทองอินทร์ 
   4.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    1. นายธีรพงษ์ เสาวัง   2. นายค าสิงห์ บูรณะศรี 
    3. นายพีรกานต์ หมวดแก้ว   4. นายประโยชน์ รังส ี
   4.1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    1. นางทิพวรรณ ยศวิจิตร   2. นางกิ่งแก้ว แดงงาม 
    3. นายศักดิช์าย เกษร   4. นายวิทยา อินธิมาศ 
   4.1.10 บุคลกรทางการศึกษา 
    1. นางสาวชมพู ค าโท   2. นางสาวณัฐธิดาภรณ์ แหวนเงิน 
        4.2 นักเรียน 
      4.2.1 การแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ 

    4.2.1.1 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน (ระดับประเทศ) ณ โรงเรียนกุหลาบ
วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร วันที่ 31 สิงหาคม 2559 

 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
การแสดงละครสั้น
ภาษาจีน 

เหรียญทอง ระดับ 9 นางสาวรัชรินทร์  สารพล  
นางสาวกานติมา  ค าแพง 
นางสาวพิชามญช์  หลักงาม
นางสาวสุจิตรา  มณีโชติ  
นางสาวมาริอันเน  ชิรูด์  

นางปิยลดา  หารไชย 
น.ส.พรรษ์นลัท  กาญจนาภา 
Miss Xie  Huiping 
Miss Xie  Jiahui 
Miss Lian  Jingchun 
นายสมตระกูล  สิทธิจินดา 
น.ส.เสาวลักษณ์  ไชยปัญญา 
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              4.2.2 การแข่งขันทางวิชาการระดับภาค 
    4.2.2.1 การแข่งขันประเมินทักษะภาษาอาเซียน ภาค 13 วันที่ 16  กรกฎาคม  2559 
ณ โรงเรียนฮั้วเฉียว  จังหวัดอุบลราชธานี  
 

ทักษะการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
การทดสอบทักษะการ 
ใช้ภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพ่ือการสื่อสาร 
โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในพ้ืนที่ของ 
ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 13 

เหรียญทอง 

ภาษาอังกฤษ 

นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์ นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์ 

เหรียญเงิน 

ภาษาอังกฤษ 

นายเจตนิน  แสงชัจจ์ นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์ 

เหรียญทอง ภาษาจีน นางสาวศศิธร  ฝากทอง นางปิยลดา  หารไชย 

 
   4.2.2.2 การเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการสัปดาห์หนังสือและการ

เรียนรู้อุบลราชธานี วันที่ 11 และ 13 สิงหาคม  2559 ณ ตึกสุนีย์  จังหวัดอุบลราชธานี  
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
การพูดภาษาลาว 
ม.ปลาย 

เหรียญทอง อันดับ 1 
 

นายเอกรัตน์ ห้วยจันทร์ นายทวีศักดิ์  ออมชมพู 

การพูดภาษาเขมร 
ม.ต้น 

เหรียญทอง อันดับ 2 
 

เด็กหญิงทินภัทร  ค าเหลี่ยม นายส้ม จันทร์ทอน 

Impromptu speech 
ม.ต้น 

เหรียญทอง อันดับ 5 
 

เด็กหญิงดรัญพร  สุขประเสริฐ นางดวงศิริ  สุขระเสริฐ 

Impromptu speech 
ม.ปลาย 

เหรียญทอง อันดับ 4 
 

นางสาวมาริอันเน  ชิรูด์ นางเบญจมาภรณ์  จันทรชิต 

Cross word 
ม.ปลาย 

เหรียญทองแดง  
อันดับ 6 

นางสาวชุติมณฑน์  มือทอง 
นางสาวขนิษฐา  มือทอง 

นางปิยาพร  พรหมทา 
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   4.2.2.3 ผลการแข่งขัน IDP CHAMPION 2016  ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน หมายเหตุ 
Read out loud M.1 

 

Gold+Trip 

ทัศนศึกษาต่างประเทศฟรี 

เด็กชายนิติพัฒน์ จารุอารยนันท์    

Write me M.2,5 Gold+Trip 

ทัศนศึกษาต่างประเทศฟรี 

เด็กหญิงชนกนันท์  ทองเครือ    

Q & A  M.3,6 Gold+Trip 

ทัศนศึกษาต่างประเทศฟรี 

นางสาวธนวรรณ  พวงพันธ์  

 

   4.2.2.4 ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ English Day  ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วันที่ 29 มกราคม 2559 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน หมายเหตุ 
Spelling Bee รองชนะเลิศอันดับ 1 

เงินรางวัล 1,500 บาท 
และเกียรติบัตร 

นางสาวมณีรัตน์ วิลาสคัมภีร์  

Skit รองชนะเลิศอันดับ 1 
เงินรางวัล 4,000 บาท 
และเกียรติบัตร 

นายปวีณ แสวงผล 

นางสาวมาริอันเน ชิรูด์ 

นางสาวพิชญ์สินี ปิ่นปฐม 

นางสาววรัญชิญา บุญมาก 

นายเขตโสภณ บูรณะ 

 

English Quiz รองชนะเลิศอันดับ 2 
เงินรางวัล 2,000 บาท 
และเกียรติบัตร 

นายมารุต ตั้งเกตมุกดา 

นายชญานนท์ ทองจันดา 
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   4.2.2.5 งานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถ 
ของนักเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 9 ประจ าปี 2559  
“The 9th Northeastern EP/MEP OPEN HOUSE 2016”  วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2559   
ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 

Science Project  
ม.4 - 6 

ชนะเลิศ นางสาวมาริอันเน  ชิรูด์       
นางสาวพิชญ์สินี  ปิ่นปฐม    
นางสาวมัชฌิมา  สัมโย       

Mrs. Lorna SalasaMiss 
Miss Charmaine Ann B. 
Salasa 

Math Project  
ม.1 - 3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพิมลวรรณ  ตั้งเกษมุกดา   
เด็กหญิงปทิตตา  พิชญะธนกร       
เด็กหญิงปริม  สมคณ                   

Mr. Rex Bagui 

Mr. Julio Widwidan 

 
Science Project  
ม.1 - 3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.พัทธนันท์ วรกิตติสิทธิสาธร  
เด็กชายภัทรกร  บุญยกุลศรีรุ่ง        
เด็กหญิงดลนภา  ลิมปิจ านงค์        

Mrs. Lorna Salasa 

Miss Charmaine Ann B. 

Salasa 

Math Project 
ม.4 – 6 

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทอฝัน  พิชญะธนกร          
นางสาวชยาณิษฐ์มัตตะธนันต์ชัย   
นายเจตนิน  แสงชัจจ์                  

Mr. Rex Bagui 

Mr. Julio Widwidan 

Story Telling  
 ม.1 - 3 

ชนะเลิศเหรียญทอง เด็กหญิงพลอยไพลิน  จงตระการสมบัติ   Mr. Richard Grant 

Quiz  ม.4 - 6 เหรียญทอง อันดับ 2 
 

นางสาวเบญญาภา  เพ็งแจ่ม         
นายศักรินทร์  เชื้อสอน               

Miss Jackln Sudaypan  

Quiz ม.1 - 3 เหรียญทอง อันดับ 2 
 

เด็กหญิงสุรัตนา  หินพราย            
เด็กหญิงณิชกมล  แซ่โค้ว             

Miss Jackln Sudaypan 

Spelling Bee  
 ม.1 - 3 

เหรียญทอง อันดับ 3 
 

เด็กหญิงทิปต์ธีรนันท์  ศิริวุฒิ            Miss Hershie Lopez 

Singing ม.4 - 6 เหรียญทอง อันดับ 3 นางสาวพิจาริน  ใจทน              นางสาวสุลักขณา สติมั่น 

Impromtu 
Speech ม.4 - 6 

เหรียญทอง อันดับ 3 
 

นางสาวชัญญา  จินตนะกุล             Miss Jurisa S. Ogues 

Story Telling  
ม.4 - 6 

เหรียญทอง อันดับ 3 
 

นายปวีณ  แสวงผล                   Mr. Richard Grant 
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กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 

Skit ม.4 - 6 เหรียญทอง อันดับ 5 นายฐานนัดร เบญยามนิ มูลเลอร ์  
นางสาวกนกพิชญ์  ศิลาวรรณ        
นางสาวปลายฝน  วิหกเหิน           
นางสาวรัญชิญา  บุญมาก             
นางสาวฐิติพร บุญตะนัย               

Mr. Frans Cornellis  

De Villiers  

 

 

Singing ม.1 - 3 เหรียญทอง อันดับ25 
 

เด็กหญิงณิชกานต์   สุดเฉลียว        นางสาวสุลักขณา สติมั่น 

Skit  ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ28 
 

เด็กชายกฤตณัฐ  ศิริเขต             
เด็กหญิงพิมพิกา  นามวงษ์           
เด็กหญิงตาริกา  วิลาสคัมภีร์        
เด็กหญิงอารยา  ไบรท์             
เด็กชายวิชเทพ บุญกะนันท์       

Mr. Norman Guest 

 

 

Debate ม.1 - 3 เหรียญเงิน อันดับ 11 
 

เด็กชายปุญยวัจน์  จ าชาติ               
เด็กหญิงอุบลวรรณ    โยลัย             
เด็กหญิงชลันดา  บุญอ้อม               

นางสาววรมน แสงสุข 

 

Impromtu 
Speech ม.1 - 3 

เหรียญเงิน อันดับ 19 
 

เด็กหญิงดรัลพร สุขประเสริฐ             Miss Jurisa S. Ogues 

Debate ม.4 - 6 เหรียญเงิน อันดับ 11 
 

นายประพล  สมคณ                   
นางนราวิชญ์  โกพิมาย                
นายวริษฐ์  จูงวงศ์                       

นายพงศ์วิทย์ มะโรณีย์ 

 

Spelling Bee  
ม.4 - 6 

เหรียญเงิน อันดับ 5 
 

นายวีรวิชญ์  เลิศธนเปี่ยมสุข            Miss Hershie Lopez 

 
   4.2.2.6 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่ 25 สิงหาคม 2559 
กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 

เล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 
(ตัวแทนระดับภาคไป
แข่งระดับประเทศ) 

นางสาวกัญญานัท  บุญส่ง   
 นางสาวสิริยากรณ์  
จันทร์ประทีบ   
 

นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 
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   4.2.2.7 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น   วันที่ 19 สิงหาคม 2559 

 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
การแสดงละครสั้น
ภาษาจีน 

รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเหรียญทอง 
(ตัวแทนไปแข่งต่อ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

นางสาวรัชรินทร์  สารพล  
นางสาวกานติมา  ค าแพง  
นางสาวพิชามญช์  หลักงาม
นางสาวสุจิตรา  มณีโชติ  
นางสาวมาริอันเน  ชิรูด์  

นางปิยลดา  หารไชย 
น.ส.พรรษ์นลัท  
กาญจนาภา 
Miss Xie  Huiping 
 

การร้องเพลงภาษาจีน 
     

เหรียญทอง อันดับ 5 นางสาววิชญาพร  คุ้มครอง นางปิยลดา  หารไชย 
นายสมตระกลู  สิทธิจินดา 
Miss Xie  Jiahui 

การเล่านิทานภาษาจีน เหรียญทองอันดับ 11 นางสาวชลธิชา  หาผล นางปิยลดา  หารไชย 
น.ส.เสาวลักษณ์  ไชยปัญญา 
Miss Lian  Jingchun 

 
    4.2.3 การแข่งขันทางวิชาการระดับจังหวัด 

   4.2.3.1 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ จัดโดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 วันที่ 25  มิถุนายน  2559  ณ ศุนย์อีริค  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  

กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
Impromptu Speech  
นักเรียนปกติ ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ เพชรลานน์ นางปิยาพร  พรหมทา 
น.ส.จินต์ภาณี  กองจินดา 
น.ส.วิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาต ิ
Ms. Marilyn  Tilos 

Impromptu Speech 
นักเรียนEP  ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์ นางอ้อยทิพย์  แพทยาโยธิน 
นางพรงาม  ชารีนิวัฒน์ 
นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์ 

Impromptu Speech 
นักเรียนEP  ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 เด็กหญิงสุธินี โล่ห์อัจฉริยะกุล Ms. JurisaS.Ogues 

Impromptu Speech  
นักเรียนEP ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวมาริอันเน ชิรูด์ Ms. JurisaS.Ogues 
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กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
Spelling Bee  
นักเรียนปกติ ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 เด็กหญิงชนกนันท์ ทองเครือ นางสงวน  ศรีกุล 
นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่ 
นางวลัย  นามวงศ์ 
Ms. Irish  Lopez.  

Spelling Bee 
นักเรียนปกติ ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 2 นางสาวมณีรัตน์ วิลาศคัมภีร์ นางเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข 
นางทิพวรรณ  ยศวิจิตร 
นางเกศินี  สารพันธุ์ 

Spelling Bee 
นักเรียนEP ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 เด็กหญิงมทินา อัศวเมธาพันธ์ Ms. Hershie  Lopez 

Spelling Bee 
นักเรียนEP ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 นายนราวิชญ์ โกพิมาย Ms. Hershie  Lopez 

Story Telling  
นักเรียนปกติ ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 2 เด็กหญิงวรางคณา วงศ์เจริญ นางสุวคนธ์  รุ้งแก้ว 
นางเบญจมาภรณ์  จันทรชิต 
นางกาญจนา ชิดดี 
Mr. Freddy M.Baguilat 

Story Telling  
นักเรียนปกติ ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 นายณัฏฐภัทร โพธิ์พิพัฒน์ นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ 
Mr. Sammy  Milan 

Story Telling  
นักเรียนEP ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 ด.ญ.พลอยพิมล จงตระการ
สมบัติ 

Mr. Richard  Grant 

Story Telling  
นักเรียนEP ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 นายปวีณ แสวงผล Mr. Richard  Grant 

 
   4.2.3.2 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ประจ าปีการศึกษา 2559   ของนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ  แข่งขันวันที่ 11  
กรกฏาคม  2559 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  

 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 

Impromptu Speech  
นักเรียนปกติ ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 

ตัวแทน สพม.28 

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เพชรลานน ์ นางปิยาพร  พรหมทา 
นางสาวจินต์ภาณี  กองจินดา 
น.ส.วิวรรธณี  สหธรรมมิกะชาต ิ
Ms. Marilyn  Tilos 
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กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 

Impromptu Speech 
นักเรียนEP ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 

ตัวแทน สพม.28 

นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์ นางอ้อยทิพย์  แพทยาโยธิน 
นางพรงาม ชารีนิวัฒน์ 
นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์ 

Spelling Bee  
นักเรียนปกติ ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ 1 

ตัวแทน สพม.28 

เด็กหญิงชนกนันท์ ทองเครือ นางสงวน  ศรีกุล 
นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่ 
นางวลัย  นามวงศ์ 
Ms. Irish  Lopez.  
 

   4.2.3.3 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน (ระดับศูนย์ปรางค์กู่ภาษาจีน) 
ณ ศูนย์ภาษาจีน  โรงเรียนปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
การแสดงละครสั้น
ภาษาจีน 
      

ชนะเลิศ  
(ตัวแทนไปแข่ง 
ต่อระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 

นางสาวรัชรินทร์  สารพล 
นางสาวกานติมา  ค าแพง 
นางสาวพิชามญช์  หลักงาม
นางสาวสุจิตรา  มณีโชติ  
นางสาวมาริอันเน  ชิรูด์ 

นางปิยลดา  หารไชย 
น.ส.พรรษ์นลัท  
กาญจนาภา 
Miss Xie  Huiping 
 

การร้องเพลงภาษาจีน ชนะเลิศ  
(ตัวแทนไปแข่ง 
ต่อระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 
 

นางสาววิชญาพร  คุ้มครอง  
 

นางปิยลดา  หารไชย 
นายสมตระกลู  สิทธิจินดา 
Miss Xie  Jiahui 

 
   4.2.3.4 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน (ระดับศูนย์ปรางค์กู่ภาษาจีน) 

ณ ศูนย์ภาษาจีน  โรงเรียนปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ   วันที่ 15 สิงหาคม 2559 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
การเล่านิทานภาษาจีน รองชนะเลิศอันดับ 1 

(ตัวแทนไปแข่งต่อ
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

นางสาวชลธิชา  หาผล   
 

นางปิยลดา  หารไชย 
น.ส.เสาวลักษณ์  ไชยปัญญา 
Miss Lian  Jingchun 
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   4.2.3.5 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับภาคแข่งขัน วันที่ 11  กรกฏาคม  2559 
ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  
 

กิจกรรม ผลการแข่งขัน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ครูผู้ควบคุม 
Story Telling 
ระดับม.ปลาย 

ชนะเลิศเหรียญทอง นายณัฏฐภัทร โพธิ์พิพัฒน์  นางดวงศิริ สุขประเสริฐ 
 

Impromptu Speech 
นักเรียน ม.ต้น 

เหรียญทองอันดับ4 

 

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ เพชรลานน ์ นางสาวจินต์ภาณี กองจินดา 

Impromptu Speech 
นักเรียน ม.ปลาย 

เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์ นางสาวขวัญใจ  ภาพันธ์ 

 

   4.2.3.6 ผลการแข่งขันกิจกรรม “มหกรรมสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 11 และงานวันเด็ก

แห่งชาติ ปี 2559” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  วันที่ 8 มกราคม 2559 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
English Quiz รางวัลชนะเลิศ 

เงิน 1,500 บาท 
และเกียรติบัตร 

นายมารุต ตั้งเกตมุกดา 

นายชญานนท์ ทองจันดา 

 

นางเบญจมาภรณ์  จันทรชิต 

 

 
    4.2.3.7 การแข่งขันการอ่านและพูดภาษาลาว (งานสัปดาห์หนังสือและเรียนรู้  
ครั้งที่ 8) ณ สุนีย์แกร์ดนเทาว์เวอร์  จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
แข่งการอ่านและพูด
ภาษาลาว ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายเอกรัตน์  ห้วยจันทร์ นายทวีศักดิ์  อาจชมภู 

แข่งการอ่านและพูด
ภาษาเขมร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

รองชนะเลิศ อันดับ1 เด็กหญิงทินภัทร  ค าเหลี่ยม     นายส้ม  จันทร์ทอน 
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   4.2.3.8 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาญี่ปุ่น (ระดับศูนย์ปรางค์กู่ภาษาญี่ปุ่น) 
ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  วันที่ 20 สิงหาคม 2559 

 
กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 

ทักษะเล่าเรื่องจากภาพ   ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ตัวแทน สพม 28 

นางสาวกัญญานัท  บุญส่ง   
 นางสาวสิริยากรณ์  
จันทร์ประทีบ  

นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวกาญจนา  เณรอยู่  
นางสาวสุกัญญา  ผิวจันทร์ 

นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เล่าเรื่องจากภาพ                         ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ตัวแทน สพม 28 

นางสาวกัญญานัท  บุญส่ง     
นางสาวสิริยากรณ์  จันทร์ประทีบ 

นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เหรียญทองอันดับ 2 นางสาวกาญจนา  เณรอยู่          
นางสาวสุกัญญา  ผิวจันทร์        

นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

อ่านออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น           

ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ตัวแทน สพม 28 

นางสาวธมลวรรณ  สิงห์ด า        นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวมัทณี  สามารถ            นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

ชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน 

นางสาวสุนิตา  พิทักษา               นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

กิจกรรมเปิด
พจนานุกรม (ฟุริงะนะ) 
นักเรียน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ตัวแทน สพม 28 

นางสาวณัฐวดี  ปรางค์จันทร       นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เหรียญทองอันดับ 1 นางสาวเบญจรัตน์  ชนะชัย       นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เขียนตามค าบอก
ภาษาญี่ปุ่น       

ชนะเลิศ เหรียญทอง  
ตัวแทน สพม 28 

นางสาวรัชเกล้า  ระฆังทอง         นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

ชมเชย 
ระดับเหรียญทอง 

นายวิลลี่  กุย                        นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

พูดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น                          

เหรียญทองแดง 
อันดับ 1 

นางสาวปวริศา  โนนค า นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 

เปิดพจนานุกรมคันจิ                 
 

ชมเชย 
ระดับเหรียญเงิน 

นางสาวเกวลิน  นามพรม 
นายเทียนชัย  วงศ์ดี              

นายส าเริง  บุญตา    
นายศักรินทร์  สุทารส 
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   4.2.3.9 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาเวียดนาม ณ ศนูย์ภาษาเวียดนาม 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 

กิจกรรม รางวัลที่ได้รับ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ควบคุม 
แข่งการอ่านออกเสียง
ภาษาเวียดนาม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวิภูษา  งามสุข   นางสาวกุลมณี  พรมศรี   

แข่งพูดสุนทรพจน์
ภาษาเวียดนาม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รองชนะเลิศ อันดับ2 เด็กหญิงนัฐกาญจน์  ถิ่นตองโขบ   นางสาวกุลมณี  พรมศรี   

แข่งพูดสุนทรพจน์
ภาษาเวียดนาม  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ชมเชย อันดับ 1 นายปวีณ  แสวงผล นางสาวกุลมณี  พรมศรี   
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  4.2.4  ข้อมูลสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 
 
           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศสอบเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559  ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ที ่ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน(คน) หมายเหตุ 
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 2 แพทย์ฯ 1 คน  
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 แพทยศาสตร์ 
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 แพทย์ฯ 3 คน 
4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 76 แพทย์ฯ 1 คน 
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 59  
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1  
7 ม.ธรรมศาสตร์ 3  
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8  
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5  
10 มหาวิทยาลัยบูรพา 15  
11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2  
12 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 11  
13 สถาบันฯพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 8  
14 วิทยาลัยพยาบาล 24  
15 ม.ราชภัฎศรีสะเกษ 86  
16 ม.ราชภัฏบ้านเจ้าพระยา 9  
17 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 4  
18 ม.ราชภฏสุรินทร ์ 7  
19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 6  
20 ม.ราชภัฏวไลลงกรณ์ 4  
21 ม.ราชภัฏบุรีรัมย ์ 3  
22 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1  
23 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  
24 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1  
25 มหาวิทยาลัยธนบุรี 1  
26 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ 5  
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
 

ที ่ สถาบันอุดมศึกษา จ านวน(คน) หมายเหตุ 
27 มหาวิทยาลัยเซนเทเรซ่า 1  
28 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจณา 3  
29 สถาบันจัดการ PIM 1  
30 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 7  
31 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร 11  
32 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 14  
33 วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ 7  
34 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 9  
35 สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ 4  
36 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 16  
37 ม.ราชภัฏนครราชสีมา 7  
38 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ 9  
 รวมทั้งสิ้น 465 74 คนไม่ทราบข้อมูล 

  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 539 คน คิดเป็นร้อยละ  86.27 
 
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร   

  อาคารสถานที่ 1) อาคารเรียน          7     หลัง 
       2) อาคารประกอบ         10    หลัง 
       3) บ้านพักครู              12      หลัง 
       4) บ้านพักภารโรง           4 หลัง 
         5) อาคารแฟลตที่พักนักการภารโรง          1/8 หลัง/หน่วย 
         6) ห้องสมุด             1      ที ่
         7) หอประชุม         1       หลัง 
         8) อาคารศูนย์อาหาร 70 ปี สตรีสิริเกศ      1    หลัง 
         9) ศูนย์ภาษาตะวันออก        1       หลัง 
         10) อาคารเรียนศิลปะ     1       หลัง 
         11) ศูนย์วิทยบริการ (Resource  center)     1   ห้อง 
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 6.  สภาพชุมชนโดยรอบ 
  1) สภาพชุมชน  เป็นชุมชนเมือง 
     2) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
     3) อาชีพ  ส่วนใหญ่ ค้าขาย 
     4) สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี 

                5) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  อยู่ในระดับดี 
 7. แหล่งเรียนรู้  

1) ศูนย์สื่อกลุ่มสาระ 
2) ห้องฝึกงาน 
3) ห้องสมุดโรงเรียน 
4) ห้องปฏิบัติการ ภาษา/วิทยาศาสตร์ / คอมพิวเตอร์ 
5) หน่วยงานทางราชการ 
6) ป่าชุมชน/อุทยาน/วนอุทยานในจังหวัดศรีสะเกษ 
7)   สถานที่ประกอบการ 
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1. นโยบาย โรงเรียน 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชนที่
น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต  
 
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศให้การบริการทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตร โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่อาชีพ  โครงสร้างหลักสูตร คือ  
  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนปกติ 
   2) โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   3) โครงสร้างที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 8 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2) โครงสร้างที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา 
   3) โครงสร้างที่ 3 ภาษาจีน 
   4) โครงสร้างที่ 4 ภาษาญี่ปุ่น 
   5) โครงสร้างที่ 5 เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
   6) โครงสร้างที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   7) โครงสร้างที่ 7 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   8) โครงสร้างที่ 8 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาษาอังกฤษ 
  2. กระบวนการจัดการเรียนสอน  โรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
 ทักษะกระบวนการแห่งศตวรรษท่ี 21, Active Learning, STEM, Project - Based Learning เพ่ือให้เกิด 
ผลงานเชิงนวัตกรรม  
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพครบทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้  และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์ของพระราชา 
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3. จุดเด่นของโรงเรียน 
 
 ด้านผู้เรียน  
  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้ 
สองภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีมารยาทงาม 
 
 ด้านคร ู

  ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มก าลังความสามารถ                    ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู และอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
 
 ด้านโรงเรียน 
  โรงเรียนมีคุณภาพ จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อม              
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัย  เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โรงเรียน                 
มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ  หลักสูตร  นวัตกรรม  และ
กระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยอาศัย            การมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่การเป็นโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนที่มอัีตราแข่งขันสูง   
 ด้านชุมชน   
  ชุมชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมใน                   
การพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
 
4. ปรัชญา : ปญญฺา  นราน   สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริ คือมิ่งขวัญของคนท้ังหลาย 
5. วัฒนธรรม : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
6. ค่านิยม : ท างานเป็นระบบ  ครบถ้วนบริการ  บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
7. อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
8. เอกลักษณ์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล 
9. อัตลักษณ์ :  ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
10. วัฒนธรรมของโรงเรียน : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
11. เอกลักษณ์ความเป็นเลิศ : โรงเรียนมาตรฐานสากล   
12. วิสัยทัศน์ (Vision) :  
  โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียง 
อย่างยั่งยืน  
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13. พันธกิจ (Mission) :  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน 
ที่น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต  
14. เป้าประสงค์ (Goals) :  
 1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี 
และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21  
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ  
 5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กร
ชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  
15. กลยุทธ์ (Strategy) :  
 ข้อที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
 ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับ และสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์ 
พระราชา  
 



 
ส่วนที่ 3  

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตารางท่ี 8 แสดงการก าหนดชื่อโครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ 

   การสื่อสาร การ 

   แก้ปัญหา ความคิด 

   ริเริ่มสร้างสรรค์  

   การท างานและการ 

   ปรับตัวได้ต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของ 

   สังคมโลกท่ีเท่าทัน 

   การใช้สื่อเทคโนโลยี  

   สารสนเทศ 

   

   

1. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง 

   องค์ความรู้ สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิด 

   เชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา 

   การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน  

สะเต็ม ค่ายวิชาการ ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษา

ค้นคว้าอิสระ และสร้างองค์ความรู้ เพื่อ

กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาการด าเนินและ

ด ารงชีวิตในชุมชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 

 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการ

เรียนรู้ 

   สร้างเป้าหมายชีวิตการท างานและการประกอบ

อาชีพ 

ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก าหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถาน

ประกอบการ ตลาดนัดวิชาการและวิชาชีพ เปิด

โลกกว้างทางการศึกษา และส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 

 

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ  

   มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัย

สังคม 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 

 

 



ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

 

   

   

4. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  มีจริยธรรมและทักษะ 

   การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึง 

   องค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนิน 

   วิถีชีวิต 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 

5. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียนภาษาไทย  

   ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 

   ความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

   แต่ละระดับชั้น 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสาร 

และความสามารถด้านการคิดค านวณ 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 

6. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม 

   แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริง กับกลุ่มปัญหาตรง 

   ตามความต้องการในชุมชนท้องถิ่น 

 

 

 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม 

และความสามารถในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือหารายได้อย่างหลากหลาย ผ่านการ 

น าเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ ตามความ

ต้องการของตนเองและชุมชน ภายใต้หลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้ 

แห่งศตวรรษท่ี 21 

 

 

7. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบการ หรือท าธุรกิจพอเพียง 

   จากการท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการทุก 

   กลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 

   การด าเนินวิถีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม 

กลยุทธ์ริเริ่ม 

(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

 

2. เพ่ือพัฒนา 

   คุณลักษณะด้าน 

   การเรียนรู้ ด้านการ 

   ท างาน ด้าน 

   ศีลธรรม เป็นไป 

   ตามคุณลักษณะ 

   ตามหลักสูตร 

   สถานศึกษา และ 

   ค่านิยม 12  

   ประการ 

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ 

   ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 

   เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

   ในชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึก  

รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความเป็นไทย 

พัฒนาระเบียบวินัย 

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน  

   และด้านศีลธรรมเป็นไปตามคุณลักษณะและ 

   ค่านิยม12 ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ 

   ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

บนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย   

 

พัฒนาระเบียบวินัย 

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

  3. เพ่ือยกระดับ 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการ 

   เรียนและน าผลการ 

   ประเมินระดับชาติ 

   มาปรับปรุงพัฒนา 

   ตามกลุ่มศักยภาพ 

   ผู้เรียน   

10. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปี 

     ในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ ตาม 

     หลักสูตร  อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้และ

ทักษะกระบวนการให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

11. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

     และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ O - NET  

     ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้หลัก  

     สูงกว่าระดับประเทศ   

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

2. พัฒนา    

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพครู 

     

 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรม 

   การเรียนรู้รองรับ 

   กระบวนการจัดการ 

   เรียนรู้แบบ Active 

   Learning ผ่าน 

   กระบวนการวัดผล 

   ประเมินผลตาม 

   สภาพจริงและ 

   สะท้อนผลอย่าง 

   สมดุลเชิงคุณภาพ  

   โดยการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ 

 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตาม 

   กระบวนการ Active Learning และร่วมกันจัดท า 

   หน่วยเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ ที่ใช้สภาพ 

   สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสถานการณ์ 

   การเรียนรู้ 

2. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน และ 

    บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ  

   กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 

3. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้ 

   ด าเนินงานในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนแสดง 

    เป็นผู้ประกอบการและท าธุรกิจพอเพียง ตาม 

    กระบวนการ Project-based Learning 

5. ครูมีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ 

   ได้ตรงตามสภาพจริงอย่างสมดุลย์เชิงคุณภาพและ 

   อิงมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

จัดท าแผนการเรียนรู้ตามกระบวนการ 

Active Learning จัดหน่วยบรูณาการแบบสห

วิทยาการ 

 

 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

 

พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 

เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

 

พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและ

ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาครูสู่ความเป็น

ครูในศตวรรษที่ 21 

 

 

พัฒนาครูสู่ความเป็น

ครูในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

พัฒนาครูสู่ความเป็น

ครูในศตวรรษที่ 21 

พัฒนาครูสู่ความเป็น

ครูในศตวรรษที่ 21 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

2. พัฒนาศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพครู 

   (ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

    รองรับกระบวนการจัดการ 

    เรียนรู้แบบ Active Learning  

    ผ่านกระบวนการวัดผล 

    ประเมินผลตามสภาพจริงและ 

    สะท้อนผลอย่างสมดุลเชิง 

    คุณภาพโดยการสร้างชุมชน 

    แห่งการเรียนรู้ 

    (ต่อ) 

6. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย 

   ชั้นเรียน ที่แสดงศักยภาพทักษะ 

   ความรู้ และคุณลักษณะนิสัย 

   ที่เปน็ไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด 

   รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของ 

   ผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไป 

   ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้ 

   เป็นรายบุคคล 

 

ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

ในชั้นเรียน 

พัฒนาครูสู่ความเป็น

ครูในศตวรรษที่ 21 

 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 

   จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 

   สู่กระบวนการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   และวิทยฐานะทางวิชาชีพครู 

7. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 

   มีแผนการพัฒนาศักยภาพ  

   การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น 

   รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม 

   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 

ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21 

พัฒนาศักยภาพครู 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนาหลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม

ศักยภาพผู้เรียน มีระบบงาน

แนะแนว และจัดวาง

เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ

ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่รองรับกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้อง 

   กับท้องถิ่น 

2. โรงเรียนมีระบบงานแนะแนวการศึกษา  

   แนะแนวอาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต  

   และจัดท าระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงาน  

   ที่เส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ 

   (Career Path Fort folios)  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

พัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

2. เพ่ือจัดหาและพัฒนา 

   แหล่งเรียนรู้ สื่อการ 

   เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ระบบสื่อเทคโนโลยี 

   ในการเข้าถึงองค์ความรู้   

   และแหล่งเรียนรู้ที่แสดง 

   กรณีศึกษาตามศาสตร์ 

   ของพระราชา 

 

3. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ 

   ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่ง 

   เรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อม  

   แหล่งเรียนรู้ที่แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ 

   พระราชาและราชวงศ์ 

5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวย 

   ความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

   ของครูและผู้เรียน 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้

เข้าถึงความรู้ และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 

 

พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 

 

พัฒนาสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะท้อนผล 

   มาตรฐาน 

   คุณภาพการ 

   บริหารจัดการ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ 

   สารสนเทศ การ 

   นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

   การจัดการเรียน 

   การสอน การบริหาร 

   จัดการด้วยระบบ 

   คุณภาพ รองรับการ 

   ประกันคุณภาพ 

   ตามมาตรฐาน 

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ที่แสดงถึง 

    ความก้าวหน้าของพันธกิจและเป้าประสงค์การเป็น 

   โรงเรียนมาตรฐานสากลและมัธยมศึกษา 4.0 บนพ้ืน 

   ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็น 

   ปัจจุบันที่แสดงความเชื่อมโยงสอดคล้องกันขององค์การ 

   ที่ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

3. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศท่ีปรากฏในวิสัยทัศน์ 

   และมีพันธกิจ เป้าประสงค์ ที่แสดงความเชื่อมโยง 

   ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร และกลยุทธ์ 

   ริเริ่มที่รองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

   และประเทศ 

4. โรงเรียนมีระบบการเก็บข้อมูล การบริการ และการ 

   ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการ  

   กลยุทธ์องค์กร การประกันคุณภาพภายใน ที่สะท้อนต่อ 

   ภาพความก้าวหน้าของพันธ์กิจ เป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ทบทวน ผล

การด าเนินงาน น าเสนอผลการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน ที่เชื่อมโยงขององค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก 

พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงานตามโครงสร้าง

ของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าประสงค์  

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการก ากับ

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 

 

 

พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วยระบบ

คุณภาพ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะท้อนผล 

   มาตรฐาน 

   คุณภาพการ 

   บริหารจัดการ 

   (ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ 

   สารสนเทศ การ 

   นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

   การจัดการเรียน 

   การสอน การบริหาร 

   จัดการด้วยระบบ 

   คุณภาพ รองรับการ 

   ประกันคุณภาพ 

   ตามมาตรฐาน 

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   (ต่อ) 

5. โรงเรียนใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ 
   คุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   ครบองค์ประกอบ   
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด 
การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและครบ 8 
องค์ประกอบ   
 

พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

2. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

   ความก้าวหน้า 

   สมรรถนะวิชาชีพครู  

   และสนับสนุน 

   สวัสดิการครูและ 

   ผู้เรียน ให้ตรงความ 

   ต้องการเป็น 

   รายบุคคล 

โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการ 

เป็นรายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็น 

ไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะครู ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

 

 

 

พัฒนาสมรรถนะครู 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

5. ส่งเสริมพัฒนา 

   ภาคีเครือข่าย  

   ความร่วมมือ 

   การพัฒนา 

   กิจกรรม  

   การเรียนรู้ 

   ตามศาสตร์ 

   พระราชา  

 

เพ่ือพัฒนาเครือข่าย

ความร่วมมือภาค

ประชาชน 

สถาบันการศึกษาต่อ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดความต้องการ 

และสนับสนุนการจัด

การศึกษา เป็นแหล่ง

เรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์ที่ 

บูรณาการตามศาสตร์

พระราชาสู่

กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ รวมถึง

การให้บริการ

สาธารณะเพ่ือสังคม 

1. สถาบันการศึกษา สถานประกอบการกลุ่มอาชีพอิสระ    

   และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด 

   ความต้องการจัดการศึกษา และเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนา 

   สาระเนื้อหารายวิชาและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เป็นที่จัด 

   กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

2. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับบุคคล 

    หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นที่แสดงความพึงพอใจที่เข้ามา 

   เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ  

ประสานสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง  

ร่วมก าหนดความต้องการ การจัดการศึกษา

และเป็น 

พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 

 

 

 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 
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ตารางท่ี 9 แสดงโครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์องค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

1. พัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    การเรียนรู้ 

    แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 

 

1. ส่งเสริมการบูรณาการในวิชา 

    โครงงาน สะเต็ม ค่ายวิชาการ  

    ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษา    

    ค้นคว้าอิสระ และสร้างองค์ 

    ความรู้ เพื่อกระบวนการ   

    แก้ปัญหา เกิดความคิดเชิง 

    สร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้ 

    แก้ปัญหาการด าเนินและ 

    ด ารงชีวิตในชุมชน 

2. ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์  

   ค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา 

   ก าหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้และ 

   สถานประกอบการ ตลาดนัด 

   วิชาการและวิชาชีพ เปิดโลก 

   กว้างทางการศึกษา และส่งเสริม 

   การหารายได้ระหว่างเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 82 ทีป่ฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active Learning  พัฒนา

นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต

ด ารงชีวิตในชุมชนท้องถิ่น   

 

 

 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีทักษะการปรับตัวและ

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก

และมีเป้าหมายการเรียนรู้สร้างเป้าหมายชีวิต

การท างานและการประกอบอาชีพ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    การเรียนรู้ 

    แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 (ต่อ) 

 

3. ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 

   ทางด้านร่างกายจิตใจ 

   และสติปัญญา มีความรู้เท่าทัน 

   สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

  

  

 

1. ผู้เรียนรอ้ยละ 92 ที่มีน้ าหนักส่วนสูง และ 

    สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2. ผู้เรียนร้อยละ 92 ที่มีความฉลาดทางด้าน 

    อารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มีสุนทรียภาพทางด้าน 

    ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ     

    ตามจินตนาการ 

4. ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่สามารถป้องกันตนเอง 

    จากสิ่งเสพติดให้โทและอบายมุขหลีกเลี่ยง     

    ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ่นแรง   

    ปัญหาเพศ 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- กลุ่มสาระฯพลศึกษา  

สุขศึกษา 

- กลุ่มสาระฯ ศิลป 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้มีทักษะ 

   การเรียนรู้ 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

 

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 

    ในศตวรรษท่ี 21 

 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ที่รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี มี

จริยธรรมและทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อการ

เรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนินชีวิต 

1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง 

    ภาษา การสื่อสาร และความ 

    สามารถด้านการคิดค านวณ 

- ผู้เรียนร้อยละ 85 ทีม่ีทักษะการการอ่าน 

  เขียนภาษาไทย 

- ผู้เรียนร้อยละ 85 ทีม่ีทักษะการสื่อสาร   

  ภาษาไทย  

- ผู้เรียนร้อยละ 76 ทีม่ีทักษะการอ่าน เขียน   

  ภาษาอังกฤษ   

 

1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้มีทักษะ 

   การเรียนรู้ 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

 

5. ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง 

    ภาษา การสื่อสาร และความ 

    สามารถด้านการคิดค านวณ 

    (ต่อ) 

- ผู้เรียนร้อยละ 75 ที ่มีทักษะการสื่อสาร   

  ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2  

- ผู้เรียนร้อยละ 73 ทีม่ีความสามารถในการคิด  

  ค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

1 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ 

 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง 

   ผลงานนวัตกรรมและความ 

   สามารถในการประกอบอาชีพ 

   เพ่ือหารายได้อย่างหลากหลาย  

   ผ่านการน าเสนอผลลัพธ์บน 

   เวทีศักยภาพ ตามความ 

   ต้องการของตนเองและชุมชน 

   ภายใต้หลักของปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีผลงานเชิงนวัตกรรม 

ในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียน ที่น าไปใช้ได้

จริงกับกลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการใน

ชุมชนท้องถิ่น 

1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

  ให้มีทักษะ 

  การเรียนรู้ 

  แห่งศตวรรษ 

  ที่ 21 

  (ต่อ) 

 

7. ส่งเสริมทักษะการประกอบ 

    อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ 

    พอเพียงสู่ชุมชน 

ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีทักษะการประกอบการ

หรือท าธุรกิจพอเพียงจากการท าหน่วยเรียนรู้

บูรณาการทุกกลุ่มสาระรายวิชาที่น าไปใช้

ประโยชน์ได้จริงในการด าเนินชีวิตในชุมชน

ท้องถิ่น 

 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

2. พัฒนาระเบียบ 

   วินัย ส่งเสริม 

   คุณธรรม 

   จริยธรรม  

   และ

คุณลักษณะ 

   อันพึงประสงค์ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 

   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูก 

   จิตส านึก รักบ้านเกิด 

   อนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

1. ผู้เรียนร้อยละ 87 ทีม่ีส่วนร่วมในการ 

   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้เรียนร้อยละ 87 ทีม่ีความภาคภูมิใจใน 

   ท้องถิ่นในความเป็นไทยและเห็นคุณค่า 

   เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้ 

    อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน  

(ข้อที่) 

งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

2. พัฒนาระเบียบ 

   วินัย ส่งเสริม 

   คุณธรรม 

   จริยธรรม  

   และ 

   คุณลักษณะ 

   อันพึงประสงค์ 

   (ต่อ) 

2. ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม  

    จริยธรรมความรับผิดชอบต่อ 

    สังคมส่วนรวมบนพ้ืนฐาน 

    ของความเป็นประชาธิปไตย 

ผู้เรียนร้อยละ 94 ที่มีคุณลักษณะด้านการ

เรียนรู้ ด้านการท างาน และด้านศีลธรรม

เป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยม 12 

ประการ ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัด

ต่อกฎหมายและวัฒนธรรม 

อันดีงามของสังคม 

1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มบริหารงานบุคค 

 

3. ยกระดับ 

   ผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียน 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   ทั้งด้านความรู้และทักษะ 

   กระบวนการให้สอดคล้องกับ 

   หลักสูตรสถานศึกษา 

 

ผู้เรียนร้อยละ 82 ที่มีความก้าวหน้าจาก

พ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความ

เข้าใจ และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร  อย่าง

เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

1 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให ้

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 

3. ยกระดับ 

   ผลสัมฤทธิ์ 

   ทางการเรียน 

   (ต่อ) 

2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน   

- กลุ่มสาระฯ 6 กลุ่มสาระฯมีผลสัมฤทธิ์ 

  ทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3  

- กลุ่มสาระฯ 3 กลุ่มสาระฯมีคะแนนเฉลี่ยผล 

  การสอบวัดระดับชาติ O - NET ระดับ ม.3  

  สูงกว่าระดับประเทศ 

- กลุ่มสาระฯ 2 กลุ่มสาระฯมีคะแนนเฉลี่ยผล 

  การสอบวัดระดับชาติ O - NET ระดับม.6  

  สูงกว่าระดับประเทศ 

   

1 

 

1 

 

 

1 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพ 

   คร ู

 

1. พัฒนาครูสู่ 

   ความเป็นครู 

   ในศตวรรษท่ี 

21 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ตาม 

    กระบวนการ Active     

    Learning จัดหน่วยบูรณาการ 

    แบบสหวิทยาการ 

 

ครูร้อยละ 82 ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ 

Active Learning และร่วมกันจัดท าหน่วย

เรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการตาม

สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

3 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

2. การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม 

    คุณลักษณะของผู้เรียนใน 

    ศตวรรษท่ี 21 

ครูร้อยละ 82 ทีม่ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน

ระดับชั้นเดียวกันและบูรณาการ 

กับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพ

อิสระของชุมชนท้องถิ่น 

3 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพ 

   คร ู(ต่อ) 

 

1. พัฒนาครูสู่ 

   ความเป็นครู 

   ในศตวรรษท่ี 

21 (ต่อ) 

3. พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่อ 

    อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ครรูอ้ยละ 82 ทีม่ีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี 

ตามแผนการจัดการเรียนรู้และมีการบันทึกการ

ใช้สื่อ 

3 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

4. กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 

    เพ่ือฝึกทักษะการเป็น 

    ผู้ประกอบการ 

 

ร้อยละของครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
ให้ผู้เรียนแสดงเป็นผู้ประกอบการ และท า

ธุรกิจพอเพียง ตามกระบวนการ Project-

based Learning 

3 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

5. พัฒนาการสร้างเครื่องมือ  

    รูปแบบ วิธีการวัดและ 

    ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

ครูร้อยละ 82 ทีม่ีเครื่องมือวัดผลการพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพจริงอย่าง
สมดุลเชิงคุณภาพ และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี้วัด 

3 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพ 

   คร ู(ต่อ) 

 

1. พัฒนาครูสู่ 

   ความเป็นครู 

   ในศตวรรษที่ 

21 (ต่อ) 

6. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา 

    ในชั้นเรียน 

 

ครูร้อยละ 84 ทีม่ีบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย

ในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพทักษะ ความรู้ และ

คุณลักษณะนิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด

รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่น า

ผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล 

3 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

2. พัฒนา   

   ศักยภาพ 

   คร ู

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู 

ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ

ครูในศตวรรษที่ 21 

ครูร้อยละ 100 ทีมี่จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

และมีแผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา

วิชาชีพครูเป็นรายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3 - กลุ่มบริหารงาน[บุคคล  
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน 

 

1. พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

2. ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

2 

 

 

 

2 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

2. พัฒนาระบบงานแนะแนว 

   ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ที่มีระเบียนสะสมเป็น

รายบุคคล  และแฟ้มสะสมผลงาน เส้นทาง

การศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพ (Career 

Path Portfolio) 

2 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- งานแนะแนว 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน 

 

2. พัฒนาสื่อและ 

    แหล่งเรียนรู ้

 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ 

    ระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึง 

    ความรู้ และสร้างบรรยากาศ 

    ทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

 

2 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ 

    พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง 

    ยั่งยืน 

 

1. ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

2. ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 

2 - กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน (ต่อ) 

 

2. พัฒนาสื่อและ 

    แหล่งเรียนรู ้

    (ต่อ) 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อ 

    รองรับการจัดกิจกรรม 

    การเรียนการสอน 

   ครูร้อยละ 85 และผู้เรียน ทีใ่ช้สื่อเทคโนโลยี  
   สื่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
   การเรียนรู้ และมีบันทึกการใช้เชิงประจักษ์ 
 

2 - กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

- กลุ่มสาระฯ ทุกกลุม่ 

 

4. พัฒนา   

   ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหารจัดการ 

 

1. พัฒนาระบบ 

    บริหารงาน 

    ด้วยระบบ 

    คุณภาพ 

1. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ  

    ติดตาม ทบทวน ผลการ 

    ด าเนินงาน น าเสนอผลการ 

    บริหารจัดการด้วยระบบ 

    คุณภาพ 

 

  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

 

2 - ฝ่ายบริหาร 

- กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่ม 
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ตารางท่ี 9 แสดงโครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์องค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561-2564 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนา   

   ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหารจัดการ 

(ต่อ) 

 

1. พัฒนาระบบ 

    บริหารงาน 

    ด้วยระบบ 

    คุณภาพ (ต่อ) 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

    ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

    ที่เชื่อมโยงขององค์กร 

    ทั้งภายในและภายนอก 

 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

 

2 - งานสารสนเทศ 

3. พัฒนาระบบก ากับ ติดตาม 

    งานตามโครงสร้างของ 

    โรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้ 

    กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  

    พันธกิจ และเป้าประสงค์   

 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

 

2 - งานแผนงาน 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

งบประมาณ/

ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนา   

   ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหารจัดการ 

(ต่อ) 

 

1. พัฒนาระบบ 

    บริหารงาน 

    ด้วยระบบ 

    คุณภาพ (ต่อ) 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ  

    เพ่ือการก ากับติดตาม 

    ความก้าวหน้าของโครงการ  

    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

  จ านวนโครงการร้อยละ 95 ที่มีการรายงาน   

  ผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการตาม 

  รูปแบบการรายงานโครงการ ถูกต้อง 

  ครบถ้วน ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2 - งานแผนงาน 

2. พัฒนาระบบ 

    ประกัน 

    คุณภาพ 

    ภายใน 

    สถานศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ 8 
องค์ประกอบ   

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

(ระดับคุณภาพ 4 : เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

 

4 - งานประกันคุณภาพ 

  ภายในสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. พัฒนา       

   ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับและ  

  สะท้อนผล 

  มาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหารจัดการ 

(ต่อ) 

3. พัฒนา 

    สมรรถนะครู 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

พัฒนาสมรรถนะครู ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

 

 ครูร้อยละ 100 ทีมี่ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 และมีแผนการพัฒนาศักยภาพการพัฒนา 

 วิชาชีพครูเป็นรายบุคคลรองรับการจัด 

 กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2 - กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

5. ส่งเสริม 

   พัฒนา 

  ภาคีเครือข่าย  

  ความร่วมมือ 

  การพัฒนา 

  กิจกรรม  

  การเรียนรู้ 

  ตามศาสตร ์

  พระราชา 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน 

1. ประสานสัมพันธ์ ขอความ 

    ร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

    ร่วมก าหนดความต้องการ  

    การจัดการศึกษาและเป็น 

    พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียน 

    การสอน 

 

   

ผู้เกีย่วข้องได้เข้าร่วมประชุมวางแผนก าหนด
ความต้องการพัฒนาสาระรายวิชาและร่วม
ประเมินคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนละ  1 
ครั้ง    

2 - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- งานชุมชนและภาคี

เครือข่าย 
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ตารางท่ี 9  (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

(โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน(ริเริ่ม) 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ 

โครงการ 

(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน 

การศึกษาของโรงเรียน (ข้อที่) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริม 

   พัฒนา 

  ภาคีเครือข่าย  

  ความร่วมมือ 

  การพัฒนา 

  กิจกรรม  

  การเรียนรู้ 

  ตามศาสตร์ 

  พระราชา  

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน (ต่อ) 

2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ 

    ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 

บุคคล หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น ที่เข้ามาเป็นภาคี

เครือข่ายความร่วมมือต่อการให้บริการของโรงเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 

 

 

 

 

2 - กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- งานชุมชนและภาคี

เครือข่าย 
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ส่วนที่  4 
งบประมาณปีงบประมาณ 2561 

 
 

ตารางท่ี 10 แสดงประมาณการนักเรียน ปีงบประมาณ  2561 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 หมายเหตุ 

ม.1 453 420  ห้องละ 40 คน 

ม.2 394 450  ห้องพิเศษห้องละ 30 คน 

ม.3 387 391   

ม.4 588 610   

ม.5 556 580   

ม.6 529 552   

รวม 2,907 3,003   

 
  

ตารางท่ี 11 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการศึกษา  ปีงบประมาณ  2561 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวม 

จ านวน
นักเรียน 

เงินอุดหนุน 

 รวม รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที ่
2/2560 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 

ม.1 453 1,750 792,750 420 1,750  735,000 1,527,750 

ม.2 394 1,750 689,500 450 1,750  787,500 1,477,000 

ม.3 387 1,750 677,250 391 1,750  684,250 1,361,500 

ม.4 588 1,900 1,117,200 610 1,900  1,159,000 2,276,200 

ม.5 556 1,900 1,056,400 580 1,900  1,102,000 2,158,400 

ม.6 529 1,900 1,005,100 552 1,900  1,048,800 2,053,900 

รวม 2,907  5,338,200 3,003   5,516,550 10,854,750 
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ตารางท่ี 12 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561  

ล าดับที่ รายการ  จ านวนเงิน (บาท) 

  เงินอุดหนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2561  10,854,750 

 จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน   

  3.1 ตามกลยุทธ์ ร้อยละ 70  7,598,325 

  3.2 งานประจ า ร้อยละ 20  2,170,950 

  3.3 งบกลาง ร้อยละ 10  1,085,475 

รวมเป็นเงิน  10,854,750 

 
หมายเหตุ  งบงานประจ า  (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค วัสดุส านักงาน)  
              จัดสรรตามรายการดังต่อไปนี้ 
  1. ค่าสาธารณูปโภค 2,000,950 บาท 
  2. งบงานประจ าจัดสรรให้ดังนี้ 
   2.1 กลุ่มบริหารงาน 4 กลุ่มๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน  120,000 บาท  
   2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มละ 20,000 บาท ยกเว้นกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 170,000 บาท  
รวมทั้งสิ้น 2,170,950 บาท 
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ตารางท่ี 13 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 
อัตราต่อภาค

เรียน 
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ (ยกเว้น ม.6 2/2560)   500 บาท จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ 300 บาท จ้างครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 

3. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 400 บาท จ้างครูและเจ้าหน้าที่ส านักงาน 

4. ค่าจ้างครูภาษาตะวันออก 400 บาท 
ค่าจ้างครูและกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตะวันออก 

5. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 บาท 
ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดและค่าวัสดุ 
ท าความสะอาด 

6. ค่าสาธารณูปโภค 300 บาท สมทบค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

7.ค่าเรียนภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม IDP 
  (เก็บเฉพาะ ม.ต้น ยกเว้นห้อง EP) 

500 บาท 
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ 
โปรแกรม IDP 

8. ค่าเรียน English  Program 30,000 บาท จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

9. ค่าเรียน MEP 17,500 บาท จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

10. ค่าเรียนคณิต-วิทย์ ม.ต้น 10,000 บาท ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ 

11. ค่าเรียน วิทย์-คณิต  ม.ปลาย 10,000 บาท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

12. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 80 บาท ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน 

13. ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 70 บาท ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคน 
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ตารางท่ี 14 แสดงประมาณการเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 
อัตราต่อภาคเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน 

(บาท) ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 ปี 2561 

1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (ยกเว้น ม.6 2/2560) 500 2,378 1,189,000 3,003 1,501,500 2,690,500 

2. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ 300 2,907 872,100 3,003 900,900 1,773,000 

3. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 400 2,907 1,162,800 3,003 1,201,200 2,364,000 

4. ค่าจ้างครูภาษาตะวันออก (ม.1 – ม.6) 400 2,907 1,162,800 3,003 1,201,200 2,364,000 

5. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 2,907 1,017,450 3,003 1,051,050 2,068,500 

6. ค่าสาธารณูปโภค 300 2,907 872,100 3,003 900,900 1,773,000 
7.ค่าเรียนภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม IDP 
  (ม.1-3 ยกเว้นห้อง EP)  

500 1,113 556,500 1,156 578,000 1,134,500 

8. ค่าเรียน English  Program 30,000 121 3,630,000 105 3,150,000 6,780,000 

9. ค่าเรียน MEP 17,500 47 822,500 52 910,000 1,732,500 

10. ค่าเรียนคณิต-วิทย์ ม.ต้น 10,000 103 1,030,000 100 1,000,000 2,030,000 

11. ค่าเรียน วิทย์-คณิต  ม.ปลาย 10,000 97 970,000 92 920,000 1,890,000 

รวม  13,285,250  13,314,750 26,600,000 
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 ตารางท่ี 15 แสดงประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ  2561 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน เงิน

กิจกรรม 
รวม 

จ านวน
นักเรียน 

เงิน 
กิจกรรม  

 
 รวมทั้งสิ้น 

ภาคเรียนที ่
2/2560 

ภาคเรียนที่ 
1/2561 

ม.1 453 440 199,320 420 440  184,800 384,120 

ม.2 394 440 173,360 450 440  198,800 372,160 

ม.3 387 440 170,280 391 440  172,040 342,320 

ม.4 588 475 273,300 610 475  289,750 563,050 

ม.5 556 475 264,100 580 475  275,500 539,050 

ม.6 529 475 251,275 552 475  262,200 513,475 

รวม 2,907  1,331,635 3,003   1,383,090 2,714,175 
        
        
   

ตารางท่ี 16 แสดงเงินกิจกรรมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    

ล าดับที่  รายการ  จัดสรร/นักเรียน 

1 

กิจกรรมกลาง (จัดสรร)  ม.1,3             180  บาท 

ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ม. 2               130  บาท 

กีฬา  ศิลปะ วัฒนธรรม รัฐพิธี ศาสนา  ม.ปลาย         250  บาท 

2 กิจกรรม ICT        100   บาท 

  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

                    ม. 2               
180  บาท    

                    ม. อ่ืน             
130 บาท 

3 ทัศนศึกษา            300  บาท 

4 กิจกรรมวิชาการรวม            170  บาท 
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ตารางท่ี 17 แสดงประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 

ล าดับที่  รายการ จ านวนเงิน 

1 กิจกรรม ICT 290,700 

2 กิจกรรมกลาง 620,670 

3 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม 397,610 

4 กิจกรรมวิชาการรวม 494,190 

5 ทัศนศึกษา 872,100 

รวมเป็นเงิน 2,675,270 

 
หมายเหตุ  เงินตามจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

1 โรงเรียน (10%) ฝ่ายบริหาร 542,738 542,738 542,737 542,737 1,085,475 ฝ่ายบริหาร

 1. ห้องเรียนพิเศษวทิย ์ม.ต้น 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000 ครูวรีะยา

2. ห้องเรียนพิเศษวทิย ์ม.ปลาย 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000 ครูพัลยมณ

3. EP/MEP 500,492 500,492 500,492 500,492 1,000,984 ครูขวญัใจ

4. ภาษาต่างประเทศที ่2 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 ครูปิยลดา

5. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่าย 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 ครูภูเบศ

542,738 1,100,492 1,643,230 542,737 1,100,492 1,643,229 3,286,459รวม

ตารางที่ 18 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน งบกลาง ปีงบประมาณ 2561

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที ่1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560

ช่วงที ่2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทัง้สิน้
กลุม่บริหารงานวิชาการ รายการ
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เงินอดุหนนุ เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกจิกรรม รวม เงินอดุหนนุ เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกจิกรรม รวม

1 โรงเรียน 1. ค่าสาธารณูปโภค 1,000,475 1,000,475 1,000,475 1,000,475 2,000,950 งานการเงิน

2. เงินเดือนลูกจ้างชัว่คราว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 วิชาการฯ งบประมาณฯ

1,000,475 2,000,000 3,000,475 1,000,475 2,000,000 3,000,475 6,000,950

2 2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ วัสดุส านกังาน 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 ส านกัฯวิชาการ

     2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วัสดุส านกังาน 11,000 11,000 11,000 11,000 22,000 กลุ่มสาระฯคณิตฯ

       2.1.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วัสดุส านกังาน 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

     2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัสดุส านกังาน 11,000 11,000 11,000 11,000 22,000 กลุ่มสาระฯต่างประเทศ

     2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วัสดุส านกังาน 11,000 11,000 11,000 11,000 22,000 กลุ่มสาระฯภาษาไทย

     2.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วัสดุส านกังาน 11,000 11,000 11,000 11,000 22,000 กลุ่มสาระฯวิทยฯ์

      2.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม วัสดุส านกังาน 11,000 11,000 11,000 11,000 22,000 กลุ่มสาระฯคณิตฯ

    2.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วัสดุส านกังาน 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 กลุ่มสาระฯศิลปะ

    2.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ วัสดุส านกังาน 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 กลุ่มสาระฯการงานฯ

2.2 หอ้งเรียนพเิศษวิทย ์ม.ต้น ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ครูวีระยา

ส านักงาน 10,000 10,000 30,000 30,000 40,000

60,000 60,000 80,000 80,000 140,000

2.3 หอ้งเรียนพเิศษวิทย ์ม.ปลาย ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ครูพลัยมณ

ค่าจ้างพนักงาน 42,000 42,000 42,000 42,000 84,000

92,000 92,000 92,000 92,000 184,000

รวม

ตารางที่ 19 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน งานประจ า ปีงบประมาณ 2561

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

ชว่งที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61
รายการ

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

ชว่งที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

รวม

รวม
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เงินอดุหนนุ เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกจิกรรม รวม เงินอดุหนนุ เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกจิกรรม รวม

ตารางที่ 19 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน งานประจ า ปีงบประมาณ 2561

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

ชว่งที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61
รายการ

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

ชว่งที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

2.4 EP/MEP 1. ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ 2,187,708 2,187,708 2,212,703 2,212,703 4,400,411 ครูขวัญใจ

2. ค่าสาธารณูปโภค 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000

3. ส านกังาน EP/MEP 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 2,100,000

3,487,708 3,487,708 3,512,703 3,512,703 7,000,411

4. ภาษาต่างประเทศที่ 2 1. ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศที่สอง 705,000 705,000 705,000 705,000 1,410,000 ครูปยิลดา

2. ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000

3. ส านกังาน 20,000 20,000 20,000 20,000 40,000

825,000 825,000 825,000 825,000 1,650,000

5. งานเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์และเครือข่าย 1.ค่าสาธารณูปโภค 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 ครูภเูบศ

2.ค่าเช่าอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง (11เดือน) 78,850 141,150 220,000 78,850 141,150 220,000 440,000

3.ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ (งวดที่ 6 พ.ย. 60) 375,250 375,250 375,250

4.ค่าโดเมนโรงเรียน 3,000 3,000 3,000

654,100 141,150 795,250 281,850 141,150 423,000 1,218,250

100,000 5,118,808 141,150 5,359,958 100,000 4,791,553 141,150 5,032,703 10,392,661

3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

2.1 ส านักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน วัสดุส านกังาน 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 ส านกัฯกลุ่มงบประมาณ

2.2 งานธุรการ วัสดุส านกังาน 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 ธุรการ

2.3 งานการเงินและบญัชี วัสดุส านกังาน 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 การเงิน

2.4 งานพสัดุ วัสดุส านกังาน 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 พสัดุ

2.5 งานแผนงาน วัสดุส านกังาน 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 แผนงาน

2.6 งานประกนัคุณภาพการศึกษา วัสดุส านกังาน 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 ประกนั

2.7 งานสารสนเทศโรงเรียน วัสดุส านกังาน 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 สารสนเทศ

15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

4 กลุ่มบริหารงานบคุคล วัสดุส านกังาน 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 ส านกัฯ กลุ่มบคุคล

5 กลุ่มบริหารงานทั่วไป วัสดุส านกังาน 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000 ส านกังานกลุ่มทั่วไป

1,145,475 7,118,808 141,150 8,405,433 1,145,475 6,791,553 141,150 8,078,178 16,483,611

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิน้

รวมกลุม่บริหารงานงบประมาณและแผนงาน

รวมกลุม่บริหารงานวิชาการ
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

กลุ่มบริหารงานวชิาการ

1 1.6 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวชิาการ 494,190 494,190 494,190

 1. แสดงผลงานนักเรียนทางด้านวชิาชพี การงานอาชพี

 2. เวทีศักยภาพนักเรียน มาตรฐานสากล

 3. เปิดบ้านวชิาการ (Open House) วชิาการ /แนะแนว /กลุ่มสาระ

 4. ส่งเสริมผู้เรียนด้านวชิการ และทักษะอื่นๆ 

4 4.1 พัฒนาการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ Active Learning

1. อบรมเชงิปฏิบัติการการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน 124,000 124,000 124,000

   ตามกระบวนการ Active Learning วจิยัในชั้นเรียน

  2. จดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ Active Learning 60,000 60,000 60,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

  3. นิเทศการเรียนการสอนตามกระบวนการ Active Learning   12,000 12,000 12,000 12,000 24,000 ทุกกลุ่มสาระฯ

196,000 196,000 12,000 12,000 208,000

6 6.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 1. จดัท าขอ้มลูสารสนเทศด้านหลักสูตร

 2. จดัท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 2560)

    2.1 จดัท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

    2.2 จดัท าหลักสูตรกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

    2.3 จดัท าหน่วยการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

 4. ประเมนิการใชห้ลักสูตร

 5. ปรับปรุงหลักสูตร

8 8.1 พัฒนาระบบบริหารงานวชิาการ 677,000 677,000 170,050 170,050 847,050 ส านักงานกลุ่มบริหารงานวชิาการ
903,000 494,190 1,397,190 182,050 182,050 1,579,240

1 1.1 1. การเขา้ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 25,000 25,000 25,000 กลุ่มสาระคณิตฯ

1 1.1 2. การจดันิทรรศการคณิตศาสตร์ 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสาระคณิตฯ

  2.1 การจดันิทรรศการคณิตศาสตร์

  2.2 การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  2.3 การประกวดผลงานทางคณิตศาสตร์

1 1.3 3. การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 40,000 40,000 40,000 กลุ่มสาระคณิตฯ

   3.1 การอบรมเชงิปฏิบัติการการใชเ้คร่ืองคิดเลขกราฟฟิกในการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

   3.2 การอบรมเชงิปฏิบัติการ "การใชง้านโปรแกรม  GSP "

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่

1

2

โครงการ กิจกรรมหลัก
ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รวมทั้งสิน้

รวม

รวมทั้งส้ิน

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

   3.3 การอบรมเชงิปฏิบัติการ "การใชง้านโปรแกรม  GeoGebra "

1 1.5 4. การแขง่ขนัทักษะทางคณิตศาสตร์ 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสาระคณิตฯ

   4.1 การแขง่ขนัตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

   4.2 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว

   4.3 การแขง่ขนัสูตรคูณ

   4.4 การแขง่ขนั A-MATH

   4.5 การแขง่ขนัสูตรคูณ

   4.6 การแขง่ขนั Sudoku

   4.7 การแขง่ขนัหมากล้อม

3 3.1 5. การพัฒนาอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 60,000 60,000 60,000 กลุ่มสาระคณิตฯ

   5.1 การอบรมการพัฒนากระบวนการคิดและการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์

   5.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใชส่ื้อ  Play Facto

   5.3 การพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์

   5.4 คลินิกคณิตศาสตร์

3.1 6. พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวชิาการคณิตศาสตร์ 15,000 15,000 15,000 กลุ่มสาระคณิตฯ
200,000 200,000 200,000

1 1.1 การส่งเสริมและพัฒนาอจัฉริยภาพนักเรียน 610,000 610,000 600,000 600,000 1,210,000 ห้องเรียนพิเศษคณิต ม.ต้น

3 3.1 แขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 40,000 40,000 40,000 40,000 80,000

5 5.1 พัฒนาศักยภาพครูด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม 20,000 20,000 30,000 30,000 50,000

7 7.1 พฒันาหอ้งศูนย์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนโครงการหอ้งเรียนพเิศษคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 60,000 60,000 50,000 50,000 110,000

7.3 พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000

11 11.2 เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งผู้ปกครองนักเรียนและครู 40,000 40,000 40,000
820,000 820,000 770,000 770,000 1,590,000

1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกฬีา กลุ่มสาระฯสุขศึกษา พลศึกษา

 1. กฬีา สพม.28 150,000 150,000 150,000

 2. กฬีานักเรียน นักศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

 3. กฬีาเยาวชนแห่งชาติ 30,000 30,000 30,000

 4. กฬีาวอลเลยบ์อลยวุชนแอร์เอเชยี 25,000 25,000 25,000

 5. กฬีาวอลเลยบ์อลการไฟฟ้า 25,000 25,000 25,000

 6. กฬีาวอลเลยบ์อลยวุชนเอสโคลา 20,000 20,000 20,000

2

รวมทั้งส้ิน

1

4

3

รวมทั้งส้ิน
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

 7. กฬีาบาสเกตบอล TOA 20,000 20,000 20,000

 8. กฬีาบาสเกตบอล สพฐ. Sponsor Champion Ship 35,000 35,000 35,000

 9. บาสเกตบอลสตรีสิริเกศโอเพ่นคัพ คร้ังที่ 3 15,000 15,000 15,000
195,000 195,000 25,000 150,000 175,000 220,000

1 1.3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000

1 1.3 ทดสอบสมรรถภาพทางการของผู้เรียน 10,000 10,000 10,000

1 1.3 กฬีาภายใน 250,000 250,000 250,000
255,000 250,000 505,000 75,000 150,000 225,000 580,000

1 1.5 ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

 1. ฝึกสนทนาภาษาสู่สากล 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 ภาษาต่างประเทศ

 2. เขา้ค่ายพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 25,000 25,000 25,000

 3. แขง่ทักษะภาษาองักฤษ 10,000 10,000 10,000

 4. ส่งเสริมนักเรียนแลกเปล่ียนวฒันธรรม 29,500 29,500 29,500 29,500 59,000

 5. กจิกรรมวนัคริสต์มาส 5,000 5,000 5,000

 6. จดัการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มขึน้  โดยใช้หนังสือประกอบโปรแกรม IDP 560,000 560,000 575,000 575,000 1,135,000

 7. แขง่ขนัทักษะวชิาการ IDP Champion 10,000 10,000 10,000

 8. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาองักฤษ 8,400 8,400 10,400 10,400 18,800

48,400 560,000 29,500 637,900 70,400 575,000 29,500 674,900 1,312,800

1 1.5 ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ Ep/Mep

 1. จดันิทรรศการและแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 131,370 131,370 75,000 75,000 206,370

 2. พัฒนานักเรียนและการสอบวดัระดับความรู้ภาษาองักฤษ 249,135 249,135 249,135

 3. ค่ายทดลองทางวทิยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP 250,000 250,000 250,000

 4. เรียนรู้วฒันธรรมตะวนัตก 60,000 60,000 60,000

 5. ทัศนศึกษาในประเทศ 600,000 600,000 600,000

 6. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 200,000 200,000 200,000

1,490,505 1,490,505 75,000 75,000 1,565,505

2 2.2 ประชมุผู้ปกครอง 44,880 44,880 25,000 25,000 69,880

7 7.1 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ EP/MEP 660,440 660,440 500,000 500,000 1,160,440

10 10.1 พัฒนาบุคลากร 128,000 128,000 86,500 86,500 214,500

2,323,825 2,323,825 686,500 686,500 3,010,325

รวม

1

รวมทั้งส้ิน

4

รวมทั้งส้ิน

5

รวมทั้งส้ิน

6

รวม
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

1 1.5 พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 สู่ศตวรรณที่ 21

 1. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศที่ 2 46,100 46,100 23,900 23,900 70,000 ต่างประเทศที่ 2

 2. ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศที่ 2 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

 3. งานเปิดโลกภาษาตะวนัออก  30,000 30,000 30,000

 4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาจนีและภาษาญีปุ่่น 40,000 40,000 40,000

 5. ค่ายฝึกอบรมทักษะภาษาเพื่อการส่ือสารและวฒันธรรมภาษาต่างประเทศที่ 2 25,000 25,000 25,000

 6. วนัอาเซียน 20,000 20,000 20,000

 7. เยาวชนคนเกง่

126,100 126,100 78,900 78,900 205,000

1 1 รักษ์ไทยใส่ใจภาษา ภาษาไทย

 1. ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 20,000 20,000 20,000

 2. เขา้ค่ายการฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาไทย 30,000 30,000 30,000

 3. คัดเลือกเพชรภาษาไทย 5,000 5,000 5,000

 4. โครงงาน ตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย 10,000 50,000 60,000 60,000

10,000 50,000 60,000 55,000 55,000 115,000

2 2.1 ภาษากวสีตรีสิริเกศ

 1. วนัภาษาไทยแห่งชาติ 10,000 10,000 10,000

 2. ยวุกวสีตรีสิริเกศ (ลานกว)ี 5,000 5,000 5,000

15,000 15,000 15,000

10,000 50,000 60,000 70,000 70,000 130,000

1 1.1 ค่ายเสริมทักษะทางวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์

 1. ค่ายโครงงานวทิยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาชวีติและชมุชน 50,000 50,000 50,000

 2. ค่ายให้ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 30,000 30,000 30,000

80,000 80,000 80,000

1 1.2 จดันิทรรศการสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 1,200 1,200 48,800 48,800 50,000 วทิยาศาสตร์

 1. การแสดงผลงานทางวทิยาศาสตร์

 2. การแขง่ขนักจิกรรมทางวทิยาศาสตร์

3 3.1 การพัฒนาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ 25,000 25,000 25,000 วทิยาศาสตร์

7 7.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ 110,492 110,492 110,492 วทิยาศาสตร์

111,692 111,692 153,800 153,800 265,492

7

9

รวมทั้งส้ิน

รวม

รวม

รวมทั้งส้ิน

รวม

รวมทั้งส้ิน

8
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

1 1.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยนีักเรียน 587,082 587,082 633,060 633,060 1,220,142 Gif วทิย์

  ในโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม

7 7.2 ห้องสืบค้นความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม 197,600 197,600 44,940 44,940 242,540 Gif วทิย์

784,682 784,682 678,000 678,000 1,462,682

1 1.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเรียนรู้จากโครงงาน 13,500 13,500 13,500 สังคมศึกษา

2 2.1 ส่งเสริมความเป็นไทย

 1. วนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000 10,000 20,000 20,000 30,000

 2. ประกวดมารยาท 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000

6,000 10,000 16,000 6,000 20,000 26,000 42,000

3 3.1 พัฒนาและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนวชิาสัมคมศึกษา

 1. พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Leaning 20,000 20,000 2,500 2,500 22,500

 2.ภูมศิาสตร์สู่โอลิมปิก 32,800 32,800 6,000 6,000 38,800

52,800 52,800 8,500 8,500 61,300

7 7.2 พัฒนาห้องศูนยส่ื์อสังคมศึกษา แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 11,800 11,800 8,200 8,200 20,000

84,100 10,000 94,100 22,700 20,000 42,700 136,800

1 1.3 พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ

 1. พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000

 2. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

45,000 45,000 45,000 45,000 90,000

1 1.7 คหกรรมเพื่อการมงีานท า การงาน (คหกรรม)

 1. นักธรุกจิน้อยมคุีณธรรม  น าสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 10,000 10,000 10,000

 2. ฝึกทักษะคหกรรม 20,000 20,000 20,000

30,000 30,000 30,000

1 1.2 การฝึกอบรมทักษะอาชพีระยะส้ัน 15,000 15,000 20,000 20,000 35,000 การงาน 

1 1.4 ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 24,500 24,500 24,500 การงาน (อตุสาหกรรม)

39,500 39,500 50,000 50,000 89,500

1 1.2 กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. ลูกเสือ-เนตรนารี 85,000 85,000 85,000

 2. ยวุกาชาด 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000

 3. บ าเพ็ญประโยชน์ 4,000 4,000 4,000

10

รวม

รวม

รวม

12

รวมทั้งส้ิน

11

14

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

13
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

 4. นักศึกษาวชิาทหาร 15,000 15,000 15,000

 5. เขา้ค่ายระดับชั้น ม.2 133,524 133,524 133,524

 6.กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 5,000 5,000

238,524 238,524 6,000 6,000 244,524

2 2.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการกจิกรรมชมุนุม 5,000 5,000 3,000 3,000 8,000

243,524 243,524 9,000 9,000 252,524

3 3.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวชิาการ

  1. การจดัสอนเสริมในการสอบ O-NET/GAT/PAT   9 วชิาสามัญ และปรับพื้นฐานชัน้ ม.1 71,050    415,000 486,050 68,750    140,000 208,750 694,800 งานวดัผล

  2. แขง่ขนัทักษะทางวชิาการ

      2.1 ระดับจงัหวดั

      2.2 ระดับภาค

      2.3 ระดับประเทศ

      2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

  3. ทดสอบเยาวชนคนเกง่ กลุ่มสาระฯ

  4. รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอา่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ด้และเขยีนไมส่วย   3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 ภาษาไทย

  5. ส่งเสริมอจัฉริยภาพผู้เรียน

     5.1 สังคมศึกษา    40,000 40,000 21,000 21,000 61,000 สังคม

     5.2 ภาษาไทย   5,000 5,000 5,000 ไทย

     5.3 วทิยาศาสตร์   25,000 25,000 วทิย์

 6. มอบทุนการศึกษาผู้เรียน เรียนดี ล าดับ 1-10 ของระดับชั้น 78,000 78,000 75,000 75,000 153,000

139,050 493,000 632,050 97,750 215,000 312,750 919,800

4 4.5 จดัท าคลังขอ้สอบกลุ่มสาระกาเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ (กลุ่มละ 1,000) 21,825 21,825 8,175 8,175 30,000 งานทะเบียน วดัฯ

160,875 493,000 653,875 105,925 215,000 320,925 949,800

8 8.1 พัฒนาระบบการนิเทศภายใน นิเทศภายใน

 1. กจิกรรมการนิเทศชั้นเรียนด้วยกลัยาณมติร 250 250 250 250 500

 2. การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 15,000 15,000 12,500 12,500 27,500

 3. นิเทศภายใน และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 20,500 20,500 20,500 20,500 41,000

35,750 35,750 33,250 33,250 69,000

7 7.3 พัฒนาส่ือการเรียนรู้ งานพัฒนาส่ือฯ

 1. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี

รวม

15

รวม

14

รวมทั้งส้ิน

17

16

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

 2. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 20,000 20,000 20,000

 3. กลุ่มสาระศิลปะ 20,000 20,000

 4. กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

 5. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

40,000 40,000 40,000 40,000 60,000

18 4 4.6 ส่งเสริมการวจิยัแกป้ัญหาในชั้นเรียน 1,440 1,440 1,560 1,560 3,000 งานวจิยั
1 1.2 พัฒนาประสิทธภิาพผู้เรียนโดยใชก้จิกรรมแนะแนว แนะแนว

 1. เปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ทางวชิาการและอาชพี 
 2. อบรมเพื่อนที่ปรึกษา 20,000 20,000 20,000
 3. มอบทุนการศึกษา 20,000 20,000 20,000

20,000 20,000 20,000 20,000 40,000

6 6.2 พัฒนาระบบประสิทธภิาพงานแนะแนว แนะแนว

 1.จดัท ารูปเล่ม Career Path Portfolio 58,200 58,200 12,400 12,400 70,600

 2. พัฒนาบริการ 5 งานแนะแนว 22,400 22,400 22,400 22,400 44,800

80,600 80,600 34,800 34,800 115,400
100,600 100,600 54,800 54,800 155,400

1 1.6 พัฒนาการจดัการศึกษาค้นควา้ด้วยตัวเองของนักเรียนใหม้ีประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิลตามหลักบนัได้ 5 ขั้น 50,000 50,000 50,000 มาตรฐานสากล

8 8.1 เร่งรัดการน าเกณฑ์ OBEC QA มาใช้บริหารจดัการศึกษาในหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 มาตรฐานสากล

55,000 55,000 5,000 5,000 60,000

21 2 2.2 โรงเรียนวถิพีุทธ 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 โรงเรียนวถิพีุธ

22 7 7.1 พัฒนาห้องศูนยก์ารเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 50,000 50,000 50,000 เศรษฐกจิพอเพียง

23 1 1.5 เขา้ค่ายการฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษ 5,000 5,000 5,000 งานศูนยอ์ริิก

24 1 1.5 เขา้ค่ายพัฒนาความสามารถด้านการส่ือสารของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 3,000 3,000 3,000 งานศูนยภ์าษาต่างประเทศ

25 1 1.1 ค่ายสะเต็มศึกษา 45,000 45,000 45,000 สะเต็มศึกษา
1,950,357 4,614,607 572,500 997,714 8,135,178 1,172,485 2,788,400 394,500 29,000 4,384,385 #######

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
26 8 8.1 พัฒนาระบบงานธรุการ 39,265 39,265 10,735 10,735 50,000 งานธรุการ
27 8 8.1 พัฒนางานการเงินและบัญช ี 7,500 7,500 7,500 7,500 15,000 งานการเงินและบัญชี

8 8.1 พัฒนาระบบงานพัสดุ งานพัสดุ
   1. พัฒนาระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 100,000 100,000 50,000 50,000 150,000
   2. จดัหาน้ ามนัเชื้อเพลิงรถราชการ 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000

19

17

รวมทั้งส้ิน

รวม

รวม

20

รวมกลุ่มบริหารวชิาการ

28

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

70



กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

   3. การปรับซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ 200,000 200,000 176,833 176,833 376,833
   4. ปรับซ่อมบ ารุงรักษาวสัดุและครุภัณฑ์ 30,000 30,000 70,000 70,000 100,000

530,000 530,000 496,833 496,833 1,026,833

8 8 พัฒนางานแผนงาน 28,000 28,000 7,500 7,500 35,500 งานแผนงาน

8 8.3 ก ากบั ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน 2,500 2,500 2,500 งานแผนงาน

8 8.4 ก ากบัติดตามความกา้วหน้าของโครงการ กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2,000 2,000 2,000 งานแผนงาน

28,000 28,000 12,000 12,000 40,000

9 9.1 1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกนั

  1.1 จดัท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 20,000 20,000 20,000 ประกนั

  1.2 เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรับการนิเทศ ก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ ประกนั

     และประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกนั

  1.3 ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาโรงเรียนสตริสิรเกศ

9 9.1 2. เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบส่ี ประกนั

20,000 20,000 20,000

31 8 8.2 พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 งานสารสนเทศฯ
604,765 604,765 577,068 577,068 1,181,833

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1 1.3 กจิกรรมการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ งานกจิการนักเรียน

 1. แขง่ขนัดนตรี SSK Music 10,000 5,000 15,000 15,000

 2. แขง่ขนักฬีาฟุตซอลต้านส่ิงเสพติด 10,000 10,000 10,000

 3. แขง่ขนั Cover Dance 10,000 10,000 10,000

 4. แขง่ขนัประกวดร้องเพลง The Voice 10,000 10,000 10,000
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (6 5 3 4 2 1) 441,600 441,600 441,600

10,000 5,000 441,600 456,600 30,000 30,000 486,600
2 2.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกจิการนักเรียน

 1. ปัจฉมินิเทศ 20,575 20,575 20,575
 2. อ าลาสถาบัน 10,575 10,575 10,575
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 15,000 4,000 19,000 15,000 4,000 19,000 38,000
 4. สืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น
    4.1 กฬีา สพม.28 เกมส์ 36,000 36,000 36,000
    4.2 งานประเพณีลอยกระทง 37,170 37,170 37,170

30

รวมกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

29

รวม

28

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

32

71



กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

46,150 4,000 73,170 123,320 15,000 4,000 19,000 142,320
56,150 9,000 514,770 579,920 45,000 4,000 49,000 628,920

2 2.2 ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวนิัย งานสารวตัรนักเรียน
 1. ส่งเสริมระเบียบวนิัย คุณธรรมจริยธรรมและแกไ้ขพฤติกรรมของนักเรียน 2,500 2,500 4,400 2,500 6,900 9,400

 2. เคารพธงชาติปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2,500 2,500 4,400 2,500 6,900 9,400

34 2 2.2 ประกนัอบุัติเหตุนักเรียนและคณะครูและบุคคลากร 1,000 1,000 1,000 งานประกนัอบุัติเหตุ

2 2.2 ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน งานส่งเสริมประชาธปิไตยฯ

 1. เลือกต้ังกรรมการสภานักเรียน 11,013 11,013 11,013

 2. จติสาธารณะ 20,000 20,000 20,000

 3. อบรมผู้น านักเรียน / ศึกษาดูงาน 10,000 10,000 12,000 12,000 22,000

41,013 41,013 12,000 12,000 53,013

36 2 2.2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ม.1,3,4,5,6) 326,690 326,690 งานส่งเสริมคุณธรรมและฯ

2 2.2 ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน

 1. รางวลัครูระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนดีเด่น 6,000 6,000 6,000 งานระบบการดูฯ

 2. ประชมุผู้ปกครองนักเรียน 53,005 53,005 54,445 54,445 107,450

 3. ประชมุเครือขา่ยผู้ปกครองนักเรียน 6,550 6,550 6,550
 4. ครูประจ าชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน 72,675 72,675 72,675

 5. ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 30,000 30,000 30,000

6,000 125,680 131,680 30,000 60,995 90,995 222,675

2 2.2 โรงเรียนสุจริต งานโรงเรียนสุจริต

 1. เขา้ค่ายทักษะชวีติคนดีศรีแผ่นดิน 28,500 28,500 28,500

 2. นิทรรศการโรงเรียนสุจริต 9,500 9,500 9,500

 3. จดัต้ังบริษัทสร้างกอ่การดี ตามรอยศาสตร์พระราชา 12,000 12,000 12,000

50,000 50,000 50,000

2 2.2 โรงเรียนสีขาว งานสถานศึกษาสีขาว

 1. ค่ายส่งเสริมระเบียบวนิัย คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมบนพื้นฐานของความเป็นประชาธปิไตย 45,000 45,000 45,000

 2. ประชมุคณะกรรมการ 6,000 6,000 6,000

 3. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชมุชนรอบๆ 1,000 1,000 1,000

 4. กฬ๊าต้านยาเสพติด 1,000 1,000 1,000

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวม

32

รวมทั้งส้ิน

38

39

35

33

37

72



กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

 5. กจิกรรม To Be Number One 1,000 1,000 1,000

 6. ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 1,000 1,000 1,000

53,000 53,000 2,000 2,000 55,000

5 5.1 พัฒนาศักยภาพครู งานบริหารงานบุคคล

 1. การอบรมประชมุสัมมนา 258,050 258,050 258,050 258,050 516,100

 2. การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบุคลากร 98,300 98,300 98,300

258,050 258,050 356,350 356,350 614,400

10 10.1 พัฒนาสมรรถนะครู 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000 งานบริหารงานบุคคล

 1. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน

 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน

 3. ประเมนิสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของครูและบุคลากร

10 10.1 การบ ารุงขวญัและก าลังใจ งานบริหารงานบุคคล

 1. การบ ารุงขวญัและก าลังใจ 66,000 22,000 88,000 122,000 122,000 210,000

 2. รัฐพิธแีละนโยบายของรัฐบาล 20,000 20,000 20,000

66,000 22,000 20,000 108,000 122,000 122,000 230,000

330,050 22,000 20,000 372,050 362,350 122,000 484,350 856,400

41 8 8.2 การจดัท าระเบียนประวติัขา้ราชการครู 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 งานจดัท าทะเบียนฯ

8 8.1 ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัย

 1. ปรับปรุงและซ่อมแซมวทิยส่ืุอสารและกล้องวงจรปิด 20,000 20,000 10,000 10,000 30,000 งานเวรยามฯ
 2. วรยามรักษาความปลอดภัย 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 งานเวรยามฯ

10,000 20,000 30,000 20,000 20,000 50,000
457,200 179,180 575,783 1,212,163 512,750 2,000 201,495 1,042,935 2,255,098

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
7 7.2 พัฒนางานบริการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 460,000 460,000 380,000 380,000 840,000 งานอาคารสถานที่ฯ

  1. พัฒนางานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
     1.1 พัฒนางานอาคารสถานที่
     1.2 พัฒนาโดมและศูนยก์ฬีา
     1.3 ศูนยส่ิ์งแวดล้อม
     1.4 พัฒนาศูนยอ์าหาร
     1.5 พัฒนาห้องน้ า-ห้องส้วมอาคาร 6

รวมทั้งส้ิน

40

42

รวม

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวม

39

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล

43

73



กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

     1.6 ปรับปรุงส านักงานงบประมาณและแผนงาน
     1.7 ปรับปรุงส านักงานอาคารสถานที่
     1.8 ปรับปรุงโทรศัพท์ภายในและภายนอก 300,000 300,000 300,000
     1.9 ปรับปรุงสถานที่จอดรถขา้งศูนยฬ์า
     1.10 ปรับปรุงห้องพยาบาล
     1.11 ปรับซ่อมงานอาคารสถานที่
     1.12 จดัท าห้องพักบุคลากรทางการศึกษา
     1.13 สร้างทางเดินเชื่อมอาคาร
2. พัฒนางานบริการสภาพแวดล้อม
   2.1 ปรับปรุงภูมทิัศน์ขา้งโดม
   2.2 พัฒนาสภาพแวดล้อม
3. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย
   3.1 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน
   3.2 การใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงเรียน
   3.3 การปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและบริเวณโรงเรียน
4. พัฒนางานบริการอาคารสถานที่
   4.1 การดูและรักษาความสะอาดบริเวณอาคารและภายในโรงเรียน 130,000 130,000 130,000 130,000 260,000
   4.2 วสัดุอปุกรณ์ท าความสะอาด 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000

460,000 580,000 1,040,000 380,000 280,000 660,000 1,700,000

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 103,050 103,050 179,550 179,550 282,600 งานประชาสัมพันธ์

 1. จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

 2. จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

 3. ซ่อมบ ารุงระบบวสัดุอปุกรณ์ประชาสัมพันธ ์

 4. จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ เพื่อใชใ้นงานประชาสัมพันธ์

103,050 103,050 179,550 179,550 282,600

1 1.3 รักสุขภาพ

  1. ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561 งานอนามยัโรงเรียน

  2. การเต้นลีลาศและกจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ 3,000 3,000 3,000 งานอนามยัโรงเรียน

  3. ตรวจสุขภาพประจ าปีของครูและบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2561 3,000 3,000 3,000 งานอนามยัโรงเรียน

6,000 6,000 6,000รวม

11.2

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

44

43

45

11
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กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

8 1 พัฒนาระบบบริหารงานพยาบาล

 1. จดัซ้ือยาเวชภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000

 2. จดัซ้ือวสัดุ-ส านักงาน 20,000 20,000 20,000

 3. จดัซ้ือชดุปฐมพยาบาลเบื้องต้น 24,000 24,000 24,000

20,000 20,000 44,000 44,000 64,000

20,000 20,000 50,000 50,000 70,000

1 1.3 1. ส่งเสริมนิสัยรักการอา่นครูและนักเรียน 10,000 10,000 10,000 งานห้องสมดุ

2. สัปดาห์ห้องสมดุส่งเสริมการอา่น 20,000 20,000 20,000 งานห้องสมดุ

8 8.1 พัฒนาระบบบริหารงานห้องสมดุ 135,724 135,724 134,276 134,276 270,000 งานห้องสมดุ

145,724 145,724 154,276 154,276 300,000

47 7 7 พัฒนาคุณภาพการบริการขายสินค้าด้วยระบบบาร์โคช งานสหกรณ์

48 8 8.1 พัฒนาระบบบริหารงานสวสัดิการและกองทุน 16,000 16,000 16,000 งานสวสัดิการและกองทุน

7 7.1 พัฒนาและปรับปรุงอปุกรณ์โสตทัศนศึกษา งานโสตทัศนศึกษา

  1. พัฒนาปรับปรุงอปุกรณ์โสตฯในชั้นเรียน 146,000 146,000 96,000 96,000 242,000

  2. พัฒนาปรับปรุงอปุกรณ์โสตในห้องประชมุ 60,000 60,000 20,000 20,000 80,000

  3. พัฒนาปรับปรุงระบบส่ือและเครือขา่ยโทรทัศน์เพื่อการศึกษา SSK Channel 70,000 100,000 170,000 170,000

276,000 100,000 376,000 116,000 116,000 492,000

50 7 7.2 น้ าด่ืมปลอดภัยได้มาตรฐาน งานสวสัดิการน้ าด่ืม

11 11.1 เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 27,050 27,050 13,950 13,950 41,000 งานโรงเรียนกบัชมุชน

11.2 จดัท าระบบขอ้มลูการให้บริการสาธารณะ 7,770 7,770 3,230 3,230 11,000 งานโรงเรียนกบัชมุชน

34,820 34,820 17,180 17,180 52,000
7 7.2 พัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและการบริการภายในศูนยอ์าหาร งานโภชนาการ

  1. พัฒนาการให้บริการวสัดุครุภัณฑ์งานศูนยอ์าหาร

  2. พัฒนาคุณภาพการบริการน้ าบาดาลศูนยอ์าหาร 70 ปีสตรีสิริเกศ

  3. พัฒนาคุณภาพห้องรับประทานอาหารครู

53 2 2.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนยส่ิ์งแวดล้อมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ 35,000 35,000 15,000 15,000 50,000 งานศูนยส่ิ์งแวดล้อมศึกษาฯ

54 7 7.2 ส่งเสริมการออมของนักเรียน 15,950 15,950 5,150 5,150 21,100 งานธนาคารโรงเรียน

1 1.3 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 11,260 11,260 138,740 138,740 150,000 งานเทคโนโลยฯี

2 4.3 พัฒนาศักยภาพของครูด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 96,120 96,120 53,880 53,880 150,000 งานเทคโนโลยฯี

รวม

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

รวมทั้งส้ิน

46

49

51

52

55

45

75



กิจกรรม 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 20 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามภาระงาน กลยทุธ ์โครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

ล าดั

บที่
โครงการ กิจกรรมหลัก

ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61
ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รวมทั้งสิน้

ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

7 7.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 310,000 310,000 200,000 200,000 510,000 งานเทคโนโลยฯี

7 7.3 พัฒนาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 198,000 198,000 246,550 246,550 444,550 งานเทคโนโลยฯี

8 8.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 75,000 75,000 25,000 25,000 100,000 งานเทคโนโลยฯี

690,380 690,380 664,170 664,170 1,354,550
1 1.3 พัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีศึกษา งานดนตรีศึกษา

1. วงโยธวาทิต 100,000 100,000 100,000

2. วงดนตรีสากล ลูกทุ่ง  100,000 100,000 100,000

3. วงโปงลาง 50,000 50,000 50,000

4. วงดนตรีไทย 50,000 50,000 50,000

300,000 300,000 300,000
1,406,544 1,270,380 2,776,924 917,156 944,170 1,861,326 4,638,250
4,418,866 5,884,987 751,680 1,573,497 12,729,030 3,179,459 3,734,570 595,995 29,000 7,865,714 7,598,325รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งส้ิน

55

56

รวมกลุ่มบริหารงานทั่วไป
รวมทั้งส้ิน
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

1 1.1 1. การเขา้ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) 25,000 25,000 25,000 คณิตศาสตร์

1 1.1 2. การจดันิทรรศการคณิตศาสตร์ 30,000 30,000 30,000 คณิตศาสตร์

  1. การจดันิทรรศการคณิตศาสตร์

  2. การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

  3. การประกวดผลงานทางคณิตศาสตร์

1 1.1 3. การส่งเสริมและพัฒนาอจัฉริยภาพนักเรียน 610,000 610,000 600,000 600,000 1,210,000 ห้องเรียนพิเศษคณิต ม.ต้น

1 1.1 4. รักษ์ไทยใส่ใจภาษา ภาษาไทย

 1. ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ 20,000 20,000 20,000

 2. เขา้ค่ายการฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาไทย 30,000 30,000 30,000

 3. คัดเลือกเพชรภาษาไทย 5,000 5,000 5,000

 4. โครงงาน ตอบค าถามสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนไทย 10,000 50,000 60,000 60,000

1 1.1 5. ค่ายเสริมทักษะทางวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์

   1. ค่ายโครงงานวทิยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาชวีติและชมุชน 50,000 50,000 50,000

   2. ค่ายให้ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 30,000 30,000 30,000

1 1.1 6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียน 587,082 587,082 633,060 633,060 1,220,142 Gif วทิย์

    ในโครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

1 1.1 7. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยเรียนรู้จากโครงงาน 13,500 13,500 13,500 สังคมศึกษา

1 1.1 8. ค่ายสะเต็มศึกษา 45,000 45,000 45,000 สะเต็มศึกษา

1 1.2 1. จดันิทรรศการสัปดาห์วทิยาศาสตร์ 1,200 1,200 48,800 48,800 50,000 วทิยาศาสตร์

 1. การแสดงผลงานทางวทิยาศาสตร์

 2. การแขง่ขนักจิกรรมทางวทิยาศาสตร์

1 1.2 2. การฝึกอบรมทักษะอาชพีระยะส้ัน 15,000 15,000 20,000 20,000 35,000 การงานอาชีพฯ

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

1 1.2 3. กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. ลูกเสือ-เนตรนารี 85,000 85,000 85,000

 2. ยวุกาชาด 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000

 3. บ าเพ็ญประโยชน์ 4,000 4,000 4,000

 4. นักศึกษาวชิาทหาร 15,000 15,000 15,000

 5. เขา้ค่ายระดับชั้น ม.2 133,524 133,524 133,524

 6.กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 5,000 5,000

1 1.2 4. พัฒนาประสิทธภิาพผู้เรียนโดยใชก้จิกรรมแนะแนว กิจกรรมแนะแนว

 1. เปิดโลกกวา้งทางการศึกษา ทางวชิาการและอาชพี 

 2. อบรมเพื่อนที่ปรึกษา 20,000 20,000 20,000

 3. มอบทุนการศึกษา 20,000 20,000 20,000

1 1.3 1. การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี 40,000 40,000 40,000 คณิตศาสตร์

   1. การอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้เคร่ืองคิดเลขกราฟฟกิในการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

   2. การอบรมเชงิปฏิบัติการ "การใชง้านโปรแกรม  GSP "

   3. การอบรมเชงิปฏิบัติการ "การใชง้านโปรแกรม  GeoGebra "

1 1.3 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกฬีา สุขศึกษา พลศึกษา

 1. กฬีา สพม.28 150,000 150,000 150,000

 2. กฬีานักเรียน นักศึกษา 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

 3. กฬีาเยาวชนแห่งชาติ 30,000 30,000 30,000

 4. กฬีาวอลเลยบ์อลยวุชนแอร์เอเชยี 25,000 25,000 25,000

 5. กฬีาวอลเลยบ์อลการไฟฟ้า 25,000 25,000 25,000

 6. กฬีาวอลเลยบ์อลยวุชนเอสโคลา 20,000 20,000 20,000

 7. กฬีาบาสเกตบอล TOA 20,000 20,000 20,000

 8. กฬีาบาสเกตบอล สพฐ. Sponsor Champion Ship 35,000 35,000 35,000

 9. บาสเกตบอลสตรีสิริเกศโอเพ่นคัพ คร้ังที่ 3 15,000 15,000 15,000
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

1 1.3 3. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 สุขศึกษา พลศึกษา

1 1.3 4. ทดสอบสมรรถภาพทางการของผู้เรียน 10,000 10,000 10,000 สุขศึกษา พลศึกษา

1 1.3 5. กฬีาภายใน 250,000 250,000 250,000 สุขศึกษา พลศึกษา

1 1.3 6. พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ

 1. พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์ 30,000 30,000 30,000 30,000 60,000

 2. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 15,000 15,000 15,000 30,000

1 1.3 7. กจิกรรมการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ งานกิจการนักเรียน

 1. แขง่ขนัดนตรี SSK Music 10,000 5,000 15,000 15,000

 2. แขง่ขนักฬีาฟุตซอลต้านส่ิงเสพติด 10,000 10,000 10,000

 3. แขง่ขนั Cover Dance 10,000 10,000 10,000

 4. แขง่ขนัประกวดร้องเพลง The Voice 10,000 10,000 10,000

1.3 8. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (6 5 3 4 2 1) 441,600 441,600 441,600 งานกิจการนักเรียน

1 1.3 9. รักสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน

  1. ตรวจสุขภาพประจ าปีของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2561

  2. การเต้นลีลาศและกจิกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ 3,000 3,000 3,000

  3. ตรวจสุขภาพประจ าปีของครูและบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2561 3,000 3,000 3,000

1 1.3 10. ส่งเสริมนิสัยรักการอา่นครูและนักเรียน 10,000 10,000 10,000 งานห้องสมุด

1.3 11. สัปดาห์ห้องสมดุส่งเสริมการอา่น 20,000 20,000 20,000 งานห้องสมุด

1 1.3 12. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 11,260 11,260 138,740 138,740 150,000 งานเทคโนโลยีฯ

1 1.3 13. พัฒนาส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรีศึกษา งานดนตรีศึกษา

1. วงโยธวาทิต 100,000 100,000 100,000

2. วงดนตรีสากล ลูกทุ่ง  100,000 100,000 100,000

3. วงโปงลาง 50,000 50,000 50,000

4. วงดนตรีไทย 50,000 50,000 50,000

1 1.4 1. ร้านซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 24,500 24,500 24,500 อุตสาหกรรม
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

1 1.5 1. การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 30,000 30,000 30,000 คณิตศาสตร์

   1. การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

   2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว

   3. การแข่งขันสูตรคูณ

   4. การแข่งขัน A-MATH

   5. การแข่งขันสูตรคูณ

   6. การแข่งขัน Sudoku

   7. การแข่งขันหมากล้อม

1 1.5 2. ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ภาษาต่างประเทศ

 1. ฝึกสนทนาภาษาสู่สากล 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000

 2. เขา้ค่ายพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ 25,000 25,000 25,000

 3. แขง่ทักษะภาษาองักฤษ 10,000 10,000 10,000

 4. ส่งเสริมนักเรียนแลกเปล่ียนวฒันธรรม 29,500 29,500 29,500 29,500 59,000

 5. กจิกรรมวนัคริสต์มาส 5,000 5,000 5,000

 6. จดัการเรียนการสอนเพือ่ใหน้ักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์เพิม่ขึ้น  โดยใช้หนังสือประกอบโปรแกรม IDP 560,000 560,000 575,000 575,000 1,135,000

 7. แขง่ขนัทักษะวชิาการ IDP Champion 10,000 10,000 10,000

 8. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาองักฤษ 8,400 8,400 10,400 10,400 18,800

1 1.5 3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ Ep/Mep

 1. จดันิทรรศการและแขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 131,370 131,370 75,000 75,000 206,370

 2. พัฒนานักเรียนและการสอบวดัระดับความรู้ภาษาองักฤษ 249,135 249,135 249,135

 3. ค่ายทดลองทางวทิยาศาสตร์ ห้องเรียน MEP 250,000 250,000 250,000

 4. เรียนรู้วฒันธรรมตะวนัตก 60,000 60,000 60,000

 5. ทัศนศึกษาในประเทศ 600,000 600,000 600,000

 6. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 200,000 200,000 200,000

1 1.5 4. พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 สู่ศตวรรณที่ 21
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

 1. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศที่ 2 46,100 46,100 23,900 23,900 70,000 ภาษาต่างประเทศที่ 2

 2. ฝึกทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศที่ 2 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

 3. งานเปิดโลกภาษาตะวนัออก  30,000 30,000 30,000

 4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาษาจนีและภาษาญีปุ่่น 40,000 40,000 40,000

 5. ค่ายฝึกอบรมทักษะภาษาเพื่อการส่ือสารและวฒันธรรมภาษาต่างประเทศที่ 2 25,000 25,000 25,000

 6. วนัอาเซียน 20,000 20,000 20,000

 7. เยาวชนคนเกง่

1 1.5 5. เข้าค่ายการฝึกอบรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 5,000 5,000 5,000 งานศูนย์อิริก

1 1.5 6. เข้าค่ายพัฒนาความสามารถด้านการส่ือสารของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 3,000 3,000 งานศูนยภ์าษาต่างประเทศ

1 1.6 1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวชิาการ 494,190 494,190 494,190 กลุ่มบริหารฯวชิาการ

 1. แสดงผลงานนักเรียนทางด้านวชิาชีพ

 2. เวทีศักยภาพนักเรียน งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

 3. เปิดบ้านวชิาการ (Open House) วชิาการ /แนะแนว /กลุ่มสาระ

 4. ส่งเสริมผู้เรียนด้านวชิการ และทักษะอืน่ๆ 

1 1.6 2. พัฒนาการจดัการศึกษาค้นควา้ด้วยตัวเองของนักเรียนใหม้ีประสิทธภิาพเกิดประสิทธผิลตามหลักบนัได้ 5 ขั้น 50,000 50,000 50,000 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

1 1.7 1. คหกรรมเพื่อการมงีานท า กลุ่มวชิาคหกรรม

 1. นักธรุกจิน้อยมคุีณธรรม  น าสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 10,000 10,000 10,000

 2. ฝึกทักษะคหกรรม 20,000 20,000 20,000

802,600 3,384,947 84,500 1,424,314 5,696,361 678,200 2,100,700 179,500 6,000 2,964,400 8,660,761รวมทั้งสิน้
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

2 2.1 1. ภาษากวสีตรีสิริเกศ ภาษาไทย

 1. วนัภาษาไทยแห่งชาติ 10,000 10,000 10,000

 2. ยุวกวสีตรีสิริเกศ (ลานกว)ี 5,000 5,000 5,000

2 2.1 2. ส่งเสริมความเป็นไทย สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 1. วนัส าคัญทางพระพุทธศาสนา 10,000 10,000 20,000 20,000 30,000

 2. ประกวดมารยาท 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000

2 2.1 3. ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนยส่ิ์งแวดล้อมศึกษาจงัหวดัศรีสะเกษ 35,000 35,000 15,000 15,000 50,000 งานศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาฯ

2 2.2 1. ประชมุผู้ปกครอง 44,880 44,880 25,000 25,000 69,880 Ep/Mep

2 2.2 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการกจิกรรมชมุนุม 5,000 5,000 3,000 3,000 8,000 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 2.2 3. โรงเรียนวถิพีุทธ 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 โรงเรียนวถิีพุธ

2 2.2 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจการนักเรียน

 1. ปัจฉมินิเทศ 20,575 20,575 20,575

 2. อ าลาสถาบัน 10,575 10,575 10,575

 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 15,000 4,000 19,000 15,000 4,000 19,000 38,000

 4. สืบสานศิลปวฒันธรรม ประเพณีท้องถิ่น

    4.1 กฬีา สพม.28 เกมส์ 36,000 36,000 36,000

    4.2 งานประเพณีลอยกระทง 37,170 37,170 37,170

2 2.2 5. ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวนิัย งานสารวตัรนักเรียน

 1. ส่งเสริมระเบียบวนิัย คุณธรรมจริยธรรมและแกไ้ขพฤติกรรมของนักเรียน 2,500 2,500 4,400 2,500 6,900 9,400

 2. เคารพธงชาติปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2 2.2 6. ประกนัอบุัติเหตุนักเรียนและคณะครูและบุคคลากร 1,000 1,000 1,000 งานประกันอุบัติเหตุ

2 2.2 7. ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน งานส่งเสริมประชาธปิไตยฯ

 1. เลือกต้ังกรรมการสภานักเรียน 11,013 11,013 11,013

 2. จติสาธารณะ 20,000 20,000 20,000

 3. อบรมผู้น านักเรียน / ศึกษาดูงาน 10,000 10,000 12,000 12,000 22,000
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

2 2.2 8. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ม.1,3,4,5,6) 326,690 326,690 งานส่งเสริมคุณธรรมและฯ

2 2.2 9. ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน

 1. รางวลัครูระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนดีเด่น 6,000 6,000 6,000 งานระบบการดูแลฯ

 2. ประชมุผู้ปกครองนักเรียน 53,005 53,005 54,445 54,445 107,450

 3. ประชมุเครือขา่ยผู้ปกครองนักเรียน 6,550 6,550 6,550

 4. ครูประจ าชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน 72,675 72,675 72,675

 5. ระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 30,000 30,000 30,000

2 2.2 10. โรงเรียนสุจริต งานโรงเรียนสุจริต

 1. เขา้ค่ายทักษะชวีติคนดีศรีแผ่นดิน 28,500 28,500 28,500

 2. นิทรรศการโรงเรียนสุจริต 9,500 9,500 9,500

 3. จดัต้ังบริษัทสร้างกอ่การดี ตามรอยศาสตร์พระราชา 12,000 12,000 12,000

2 2.2 11. โรงเรียนสีขาว งานสถานศึกษาสีขาว

 1. ค่ายส่งเสริมระเบียบวนิัย คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมบนพื้นฐานของความเป็นประชาธปิไตย 45,000 45,000 45,000

 2. ประชมุคณะกรรมการ 6,000 6,000 6,000

 3. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและชมุชนรอบๆ 1,000 1,000 1,000

 4. กฬ๊าต้านยาเสพติด 1,000 1,000 1,000

 5. กจิกรรม To Be Number One 1,000 1,000 1,000

 6. ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติด 1,000 1,000 1,000

157,150 44,880 132,180 129,183 463,393 145,400 27,000 79,495 23,000 601,585 1,064,978

3 3.1 1. การพัฒนาอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 60,000 60,000 60,000 คณิตศาสตร์

   1. การอบรมการพัฒนากระบวนการคิดและการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์

   2. การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยใชส่ื้อ  Play Facto

   3. การพัฒนาส่ือการสอนคณิตศาสตร์

   4. คลินิกคณิตศาสตร์

2. พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวชิาการคณิตศาสตร์ 15,000 15,000 15,000

3 3.1 3. แขง่ขนัทักษะทางวชิาการ 40,000 40,000 40,000 40,000 80,000 ห้องเรียนพิเศษคณิต ม.ต้น

รวมทั้งสิน้
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

3 3.1 4. การพัฒนาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ 25,000 25,000 25,000 วทิยาศาสตร์

3 3.1 5. พัฒนาและสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนวชิาสัมคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 1. พัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Leaning 20,000 20,000 2,500 2,500 22,500

 2. ภูมศิาสตร์สู่โอลิมปิก 32,800 32,800 6,000 6,000 38,800

3 3.2 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวชิาการ งานทะเบียน วดัผลฯ

  1.1 การจดัสอนเสริมในการสอบ O-NET/GAT/PAT   9 วชิาสามัญ และปรับพื้นฐานชัน้ ม.1 71,050      415,000 486,050 68,750      140,000 208,750 694,800

  1.2 แขง่ขนัทักษะทางวชิาการ

      2.1 ระดับจงัหวดั

      2.2 ระดับภาค

      2.3 ระดับประเทศ

      2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

  1.3 ทดสอบเยาวชนคนเกง่ (กลุ่มสาระฯ)

  1.4 รณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนปลอดจากการอา่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ด้และเขยีนไมส่วย   3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 (ภาษาไทย)

  1.5 ส่งเสริมอจัฉริยภาพผู้เรียน

     5.1 สังคมศึกษา    40,000 40,000 21,000 21,000 61,000 (สังคม)

     5.2 ภาษาไทย   5,000 5,000 5,000 (ภาษาไทย)

     5.3 วทิยาศาสตร์   25,000 25,000 (วทิยาศาสตร์)

 1.6 มอบทุนการศึกษาผู้เรียน เรียนดี ล าดับ 1-10 ของระดับชั้น 78,000 78,000 75,000 75,000 153,000

191,850 40,000 493,000 724,850 206,250 40,000 215,000 461,250 1,161,100

4 4.1 2. พัฒนาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning งานพัฒนาหลักสูตรฯ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท าหลักสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน 124,000 124,000 124,000

   ตามกระบวนการ Active Learning วจิยัในชัน้เรียน

  2. จดักจิกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 60,000 60,000 60,000

  3. นิเทศการเรียนการสอนตามกระบวนการ Active Learning   12,000 12,000 12,000 12,000 24,000 (ทุกกลุ่มสาระฯ)

4 4.3 1. พัฒนาศักยภาพของครูด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 96,120 96,120 53,880 53,880 150,000 งานเทคโนโลยีฯ

4 4.5 1. จดัท าคลังข้อสอบกลุ่มสาระกาเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ (กลุ่มละ 1,000) 21,825 21,825 8,175 8,175 30,000 งานทะเบียน วดัผลฯ

รวมทั้งสิน้
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

4 4.6 1. ส่งเสริมการวจิยัแกป้ัญหาในชั้นเรียน 1,440 1,440 1,560 1,560 3,000 งานวจิยั

219,265 96,120 315,385 21,735 53,880 75,615 391,000

5 5.1 1. พัฒนาศักยภาพครูด้านคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม 20,000 20,000 30,000 30,000 50,000 ห้องเรียนพิเศษคณิต ม.ต้น

5 5.1 2. พัฒนาศักยภาพครู งานบริหารงานบุคคล

 1. การอบรมประชมุสัมมนา 258,050 258,050 258,050 258,050 516,100

 2. การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพบุคลากร 98,300 98,300 98,300

258,050 20,000 278,050 356,350 30,000 386,350 664,400

6 6.1 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 30,000 30,000 30,000 งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 1.1 จดัท าขอ้มลูสารสนเทศด้านหลักสูตร

 1.2 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง 2560)

    2.1 จดัท าหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

    2.2 จดัท าหลักสูตรกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

    2.3 จดัท าหน่วยการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

 1.3 ประเมนิการใชห้ลักสูตร

 1.4 ปรับปรุงหลักสูตร

6 6.2 1. พัฒนาระบบประสิทธภิาพงานแนะแนว งานแนะแนว

 1.จดัท ารูปเล่ม Career Path Portfolio 58,200 58,200 12,400 12,400 70,600

 2. พัฒนาบริการ 5 งานแนะแนว 22,400 22,400 22,400 22,400 44,800

110,600 110,600 34,800 34,800 145,400

7 7.1 1. พัฒนาห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 60,000 60,000 50,000 50,000 110,000 ห้องเรียนพิเศษคณิต ม.ต้น

  วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

7 7.1 2. ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ EP/MEP 660,440 660,440 500,000 500,000 1,160,440 EP/MEP

7 7.1 3. พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ 110,492 110,492 110,492 วทิยาศาสตร์

7 7.1 4. พัฒนาห้องศูนยก์ารเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 50,000 50,000 50,000 เศรษฐกิจพอเพียง

7 7.1 5. พัฒนาและปรับปรุงอปุกรณ์โสตทัศนศึกษา งานโสตทัศนศึกษา

  1. พัฒนาปรับปรุงอปุกรณ์โสตฯในชั้นเรียน 146,000 146,000 96,000 96,000 242,000

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

  2. พัฒนาปรับปรุงอปุกรณ์โสตในห้องประชมุ 60,000 60,000 20,000 20,000 80,000

  3. พัฒนาปรับปรุงระบบส่ือและเครือขา่ยโทรทัศน์เพื่อการศึกษา SSK Channel 70,000 100,000 170,000 170,000

7 7.1 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 310,000 310,000 200,000 200,000 510,000 งานเทคโนโลยีฯ

7 7.2 1. ห้องสืบค้นความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 197,600 197,600 44,940 44,940 242,540 Gif วทิย์

  เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อม

7 7.2 2. พัฒนาห้องศูนยส่ื์อสังคมศึกษา แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 11,800 11,800 8,200 8,200 20,000 สังคมศึกษา ศาสนาฯ

7 7.2 3. พัฒนางานบริการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 460,000 460,000 380,000 380,000 840,000 งานอาคารสถานที่ฯ

  1. พัฒนางานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

     1.1 พัฒนางานอาคารสถานที่

     1.2 พัฒนาโดมและศูนยก์ฬีา

     1.3 ศูนยส่ิ์งแวดล้อม

     1.4 พัฒนาศูนยอ์าหาร

     1.5 พัฒนาห้องน้ า-ห้องส้วมอาคาร 6

     1.6 ปรับปรุงส านักงานงบประมาณและแผนงาน

     1.7 ปรับปรุงส านักงานอาคารสถานที่

     1.8 ปรับปรุงโทรศัพท์ภายในและภายนอก 300,000 300,000 300,000

     1.9 ปรับปรุงสถานที่จอดรถขา้งศูนยฬ์า

     1.10 ปรับปรุงห้องพยาบาล

     1.11 ปรับซ่อมงานอาคารสถานที่

     1.12 จดัท าห้องพักบุคลากรทางการศึกษา

     1.13 สร้างทางเดินเชื่อมอาคาร

  2. พัฒนางานบริการสภาพแวดล้อม

   2.1 ปรับปรุงภูมทิัศน์ขา้งโดม

   2.2 พัฒนาสภาพแวดล้อม

  3. พัฒนางานรักษาความปลอดภัย
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

   3.1 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียนและบริเวณภายในโรงเรียน

   3.2 การใชแ้ละการบ ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงเรียน

   3.3 การปรับปรุงซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารและบริเวณโรงเรียน

  4. พัฒนางานบริการอาคารสถานที่

   4.1 การดูและรักษาความสะอาดบริเวณอาคารและภายในโรงเรียน 130,000 130,000 130,000 130,000 260,000

   4.2 วสัดุอปุกรณ์ท าความสะอาด 150,000 150,000 150,000 150,000 300,000

7 7.2 4. พัฒนาคุณภาพการบริการขายสินค้าด้วยระบบบาร์โคช งานสหกรณ์

7 7.2 5. น้ าด่ืมปลอดภัยได้มาตรฐาน งานสวสัดิการน้ าด่ืม

7 7.2 6. พัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและการบริการภายในศูนยอ์าหาร งานโภชนาการ

  1. พัฒนาการให้บริการวสัดุครุภัณฑ์งานศูนยอ์าหาร

  2. พัฒนาคุณภาพการบริการน้ าบาดาลศูนยอ์าหาร 70 ปีสตรีสิริเกศ

  3. พัฒนาคุณภาพห้องรับประทานอาหารครู

7 7.2 7. ส่งเสริมการออมของนักเรียน 15,950 15,950 5,150 5,150 21,100 งานธนาคารโรงเรียน

7.3 8. พฒันาการเรียนการสอนหอ้งเรียนพเิศษคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 50,000 50,000 50,000 50,000 100,000 ห้องเรียนพิเศษคณิต ม.ต้น

7 7.3 9. พัฒนาส่ือการเรียนรู้ งานพัฒนาส่ือฯ

 1. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี

 2. กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 20,000 20,000 20,000

 3. กลุ่มสาระศิลปะ 20,000 20,000

 4. กลุ่มสาระภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

 5. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000

7 7.3 10. พัฒนาระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 198,000 198,000 246,550 246,550 444,550 งานเทคโนโลยีฯ

964,242 2,056,040 3,120,282 549,350 1,371,490 1,920,840 5,021,122

8 8.1 1. พัฒนาระบบบริหารงานวชิาการ 677,000 677,000 170,050 170,050 847,050 ส านักงานกลุ่มบริหารงานวชิาการ

8 8.1 2. พัฒนาระบบการนิเทศภายใน นิเทศภายใน

 1. กจิกรรมการนิเทศชั้นเรียนด้วยกลัยาณมติร 250 250 250 250 500

 2. การนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 15,000 15,000 12,500 12,500 27,500

รวมทั้งสิน้
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

 3. นิเทศภายใน และเตรียมความพร้อมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 20,500 20,500 20,500 20,500 41,000

8 8.1 3. เร่งรัดการน าเกณฑ์ OBEC QA มาใช้บริหารจัดการศึกษาในหนว่ยงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 งานโรงเรียนมาตรฐานสากล

8 8.1 4. พัฒนาระบบงานธรุการ 39,265 39,265 10,735 10,735 50,000 งานธรุการ

8 8.1 5. พัฒนางานการเงินและบัญช ี 7,500 7,500 7,500 7,500 15,000 งานการเงินและบัญชี

8 8.1 6. พัฒนาระบบงานพัสดุ งานพัสดุ

   1. พัฒนาระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 100,000 100,000 50,000 50,000 150,000

   2. จดัหาน้ ามนัเชื้อเพลิงรถราชการ 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000

   3. การปรับซ่อมบ ารุงรักษารถราชการ 200,000 200,000 176,833 176,833 376,833

   4. ปรับซ่อมบ ารุงรักษาวสัดุและครุภัณฑ์ 30,000 30,000 70,000 70,000 100,000

8 8.1 7. พัฒนางานแผนงาน 28,000 28,000 7,500 7,500 35,500 งานแผนงาน

8 8.1 8. ส่งเสริมระบบรักษาความปลอดภัย

 1. ปรับปรุงและซ่อมแซมวทิยส่ืุอสารและกล้องวงจรปิด 20,000 20,000 10,000 10,000 30,000 งานเวรยามฯ

 2. วรยามรักษาความปลอดภัย 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 งานเวรยามฯ

8 8.1 9. พัฒนาระบบบริหารงานพยาบาล งานอนามัยโรงเรียน

 1. จดัซ้ือยาเวชภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000

 2. จดัซ้ือวสัดุ-ส านักงาน 20,000 20,000 20,000

 3. จดัซ้ือชดุปฐมพยาบาลเบื้องต้น 24,000 24,000 24,000

8 8.1 10. พัฒนาระบบบริหารงานห้องสมดุ 135,724 135,724 134,276 134,276 270,000 งานห้องสมุด

8 8.1 11. พัฒนาระบบบริหารงานสวสัดิการและกองทุน 16,000 16,000 16,000 งานสวสัดิการและกองทุน

8 8.2 1. พัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 งานสารสนเทศฯ

8 8.2 2. การจดัท าระเบียนประวติัขา้ราชการครู 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 งานจดัท าทะเบียนฯ

8 8.2 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 75,000 75,000 25,000 25,000 100,000 งานเทคโนโลยีฯ

8 8.3 1. ก ากบั ติดตามงานตามโครงสร้างของโรงเรียน 2,500 2,500 2,500 งานแผนงาน

8 8.4 1. ก ากบัติดตามความกา้วหน้าของโครงการ กจิกรรมตามแผนปฏิบัติการ 2,000 2,000 2,000 งานแผนงาน

1,505,239 75,000 20,000 1,600,239 964,644 25,000 989,644 2,589,883

9 9.1 1. พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันคุณภาพฯ

รวมทั้งสิน้
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กิจกรรม 

กลุม่บริหารงาน /งาน / กลุม่สาระ

เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ เงินสมาคม เงินกิจกรรม รวม

ตารางที่ 21 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงงาน ปีงบประมาณ 2561

โครงการ กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ว/ด/ป)

รวมทั้งสิน้ ผู้รับผิดชอบ
ช่วงที่ 1 ปงีบประมาณ 1 ต.ค. 60 - 31 ม.ีค. 61 ช่วงที่ 2 ปงีบประมาณ 1 เม.ย. 61- 30 ก.ย. 61

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2561

  1.1 จดัท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 20,000 20,000 20,000

  1.2 เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรับการนิเทศ ก าหนด ติดตาม ตรวจสอบ

     และประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษา

  1.3 ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานการจดัการศึกษาโรงเรียนสตริสิรเกศ

9 2. เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบส่ี งานประกันคุณภาพฯ

20,000 20,000 20,000

10 10.1 1. พัฒนาบุคลากร 128,000 128,000 86,500 86,500 214,500 งานบริหารงานบุคคล

10 10.1 2. พัฒนาสมรรถนะครู 6,000 6,000 6,000 6,000 12,000 งานบริหารงานบุคคล

   1. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน

   2. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน

   3. ประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของครูและบุคลากร

10 10.1 3. การบ ารุงขวญัและก าลังใจ งานบริหารงานบุคคล

   1. การบ ารุงขวญัและก าลังใจ 66,000 22,000 88,000 122,000 122,000 210,000

   2. รัฐพิธแีละนโยบายของรัฐบาล 20,000 20,000 20,000

72,000 128,000 22,000 20,000 242,000 6,000 86,500 122,000 214,500 456,500

11 11.1 1. เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 27,050 27,050 13,950 13,950 41,000 งานโรงเรียนกับชุมชน

11 11.2 1. เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งผู้ปกครองนักเรียนและครู 40,000 40,000 40,000 งานโรงเรียนกับชุมชนฯ

11 11.2 2. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 103,050 103,050 179,550 179,550 282,600 งานประชาสัมพันธ์

 1. จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์

 2. จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์

 3. ซ่อมบ ารุงระบบวสัดุอปุกรณ์ประชาสัมพันธ ์

 4. จดัซ้ือวสัดุ อปุกรณ์ เพื่อใชใ้นงานประชาสัมพันธ์

11.2 3. จดัท าระบบขอ้มลูการให้บริการสาธารณะ 7,770 7,770 3,230 3,230 11,000 งานโรงเรียนกับชุมชนฯ

137,870 40,000 177,870 196,730 196,730 374,600

4,418,866 5,884,987 751,680 1,573,497 12,729,030 3,179,459 3,734,570 595,995 29,000 7,865,714 20,549,744รวมโครงการทั้งสิ้น 

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้
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ตารางท่ี 22 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 

1 1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนด้านวิชาการ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลงานเชิงนวัตกรรม
ในสาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียน 
2.เพื่อให้นักเรียนได้
น าเสนอและเผยแพร่
ผลงานเชิงนวัตกรรม 
3.เพื่อส่งเสรมิผูเ้รียน
ด้านทักษะอื่นๆ 

นักเรียนมผีลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ
ตามแผนการเรียนท่ี
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
ปัญหาตรงตามความ
ต้องการในชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 82 9 ก.พ.61 
 

494,190  
 

นายวัลลภ สหธรรมมิกะ
ชาติ 
นางภิสุทศิริ ธนทองค า
เหลือ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

พัฒนาครูสู่
ความเป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 

2 3 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการ 
Active 
Learning(4.1) 

1. ครูมีแผนการ
เรียนรู้ทีม่ีกิจกรรม
การเรยีนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning และ
ร่วมกันจัดท าหน่วย
การเรยีนรู้บูรณาการ
แบบสหวิทยาการ ที่
ใช้สภาพสิ่งแวดล้อม
แหลงเรียนรู้ของ
ชุมชนเป็น  
สถานการณ์เรยีนรู ้

1.ครูร้อยละ 82 ท่ีมี
แผนการจดัการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นไป
ตามกระบวนการ Active 
Learning และร่วมกัน
จัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการแบบสห
วิทยาการตาม
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

208,000 นายวัลลภ สหธรรมมิกะ
ชาติ 
นางภิสุทศิริ ธนทองค า
เหลือหัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
(ต่อ) 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 

2 3 ส่งเสริมวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในช้ันเรียน 

2.ครูมีบันทึกผลการ
เรียนรู้และวิจยัชั้น
เรียน ท่ีแสดง
ศักยภาพ ทักษะ 
ความรู้ และ
คุณลักษณะนสิัยที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
ตัวช้ีวัดรายวิชาในแต่
ละกลุม่ศักยภาพของ
ผู้เรยีนที่น าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนาผู้เรียนไดเ้ป็น
รายบุคคล 
 

2.ครูร้อยละ 80 ที่มีบันทึก
ผลการเรยีนรู้และวิจัยใน
ช้ันเรียนที่แสดงศักยภาพ
ทักษะ ความรู้และ
คุณลักษณะนสิัยที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของตัวช้ีวัด
รายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรยีนที่น าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

ร้อยละ 80 1 60- 
30 ก.ย.61 

3,000 นางวิรงรอง  วิเศษ 

2 3 จัดท าคลังข้อสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระ 

เพื่อให้ครูมีคลัง
ข้อสอบเพื่อใช้วัดและ
ประเมินการเรียนรู้
ตามสภาพจริงที่สมดลุ
เชิงคุณภาพและอิง
มาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวช้ีวัด 

ครูร้อยละ 82 ท่ีมีเครื่องมือ
วัดผล การพัฒนากิจกรรม
การเรยีนรู้ได้ตรงตามสภาพ
จิรงอย่างสมดลุเชิงคณุภาพ
และอิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 82 1ต.ค.60-
30 ก.ย.61 

30,000 นางเกศินี  สารพันธุ ์
นายวัลลภ สหธรรมมิกะ
ชาต ิ
นางภิสุทศิริ ธนทองค าเหลือ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

 



 
 

92 ตารางท่ี 22 (ต่อ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
(ต่อ) 

พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 

2 3 กิจกรรมร าลึกครู
กลอนสุนทรภู,่เข้า
ค่ายการฝึกอบรม
ทักษะการฟัง  การ
พูด  การอ่าน และ
การเขียนภาษาไทย,
กิจกรรมคดัเลือก
เพชรภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียน
ร าลึกถึงสุนทรภู่กวี
เอกของไทย 
2.เพื่อให้นักเรียนร่วม
แข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทยท่ีเกีย่วข้อง
กับผลงานของสุนทรภู ่
3.เพื่อให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ  Active 
Learning 
4. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนานวัตกรรม ใช้
แก้ปัญหา               
การด าเนินชีวิต 
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมร าลึกครูกลอน
สุนทรภูไ่ดร้ าลึกถึงสุนทรภู่
กวีเอกของไทย 
ร้อยละ 82 
2. นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ทักษะทางภาษาไทยท่ี
เกี่ยวข้องกับผลงานสุนทร
ภู่มีทักษะ ร้อยละ 82 
3. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร าลึกครูกลอน
สุนทรได้ปฏิบตัิกิจกรรม
ตามกระบวนการ   Active 
Learningร้อยละ 82 
4.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมร าลึกครูกลอน
สุนทรได้พัฒนานวัตกรรม
ใช้แกป้ัญหาการด าเนิน
ชีวิต ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่นร้อยละ 82 

ร้อยละ 82 
 
 

 
ร้อยละ 82 

 
 
 

ร้อยละ 82 
 
 

 
ร้อยละ 82 

1 พ.ค.61-
30พ.ย.61 

55,000 นางบุญญาพร บูรณะศร ี
นายนพพร  ศรปัญญา 
นางสาวจุฑารตัน์  
นามวงษ ์
นางวราพร  เจรญิยุทธ 
นางวณิชยา  รัฐอุบล 
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  ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเ
วลา  

(ว/ด/
ป) 

งบประมา
ณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

พัฒนาครู
สู่ความ
เป็นครูใน
ศตวรรษที่ 
21 

2 3 ตอบค าถาม
สารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน 

พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

ร้อยละของครูทีม่ีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการ
ร่วมกับกลุม่สาระการเรยีนรู้
ในระดับชั้นเดยีวกันและ
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้
สถานประกอบการกลุม่อาชีพ
อิสระของชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 82 ต.ค.
60–
ก.ย.
61 

 

15,000 
 

นางศิริวรรณ  มะโรณีย ์
นางอัญชลี  สามส ี
นางวิราวรรณ  ยกพล 

2 3 เยาวชนคนเก่ง
ภาษาไทย 

พัฒนาเรียนการสอน
ภาษาไทย 

ร้อยละของครูทีม่ีการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการ
ร่วมกับกลุม่สาระการเรยีนรู้
ในระดับชั้นเดยีวกันและ
บูรณาการกับแหล่งเรียนรู้
สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระของชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ 82 พ.ย.
60-
ก.พ.
61 
 

- นางล าใย  ศรีนุกูล 
นางเบญจมาส  เข็มพงษ ์

 
 
 
 
 
 
 
                  
 



 
 

94  
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเ
วลา  

(ว/ด/
ป) 

งบประมา
ณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

1 1 1 การจัด
นิทรรศการ
คณิตศาสตร์ 

 

1. เพื่อพัฒนาผู้เร ียน
ให้มีทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

 

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 82 
 

ระดับมาก 

เม.ย.
61-
ก.ย.
61 

25,000 นางกิ่งแก้ว  แดงงาม 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 

2. เพื่อส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนมีเจตคติที่ดตี่อ
การเรยีนวิชา
คณิตศาสตร ์

2. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 82 
มีเจคติทีด่ีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ์
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 82 
 

ระดับมาก 

เม.ย.
61-
ก.ย.
61 

25,000 นางกิ่งแก้ว  แดงงาม 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 

                 

 
 
 
 
 
 



 
 95 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
  

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 การจัด
นิทรรศการ
คณิตศาสตร์  

1.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้และ
ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
ศิลปะทางคณิตศาสตร์ 

1.จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
ได้รับการส่งเสรมิการน า
ความรู้และทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
ผ่านการท าโครงงาน
คณิตศาสตร ์
2.จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยลิ 100 
ได้แสดงออกซึ่งความคิด
สร้างสรรคผ์่านศลิปะทาง
คณิตศาสตร ์
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 
 

ร้อยละ100 
 
 
 
 
 

ร้อยละ100 
 
 

ร้อยละ 
100 

เม.ย.61-ก.ย.
61 

30,000 นางเทพา  สระแก้ว 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
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 ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเ
วลา  

(ว/ด/
ป) 

งบประมา
ณ(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 การพัฒนาการ
เรียนการสอน
คณิตศาสตร์โดย
ใช้สื่อเทคโนโลย ี

1.เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีการน าสื่อ
และเทคโนโลยีมาใช้
ในการสร้างองค์
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
2.เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์ 

1.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 มี
ทักษะในการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร ์
2.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85 มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ระดับมาก 

เม.ย.
61-
ก.ย.
61 

40,000 นายวิทยา  อินธิมาศ 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 

1 1 การแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์  

1. เพื่อพัฒนา
นักเร ียนให้มีทักษะ
และความสามารถ
ด้านการคดิค านวณ 
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะและ
ความสามารถในการ
ให้เหตุผลได ้
 

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 73 มีทักษะ
และความสามารถด้านการคิด
ค านวณผา่นตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2.จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 73 มีทักษะ
และความสามารถในการให้
เหตุผลผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 73 
 
ร้อยละ 73 

 
ร้อยละ 70 
ระดับมาก 

เม.ย.
61-
ก.ย.
61 

30,000 น.ส.มาติกา  สุธาบุญ 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 

 
 



 
 97 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 การแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 
(1.5) 

 3. เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับครูและ
นักเรียนในการแข่งขัน
ทางวิชาการ ในระดับ
ต่างๆ 

3.นักเรียนร้อยละ 70 มีความ
พร้อมในการเข้าแข่งขันทาง
วิชาการในระดับต่างๆ 
4. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

ร้อยละ 73 
ร้อยละ 73 

 
ร้อยละ 70 
ระดับมาก 

เม.ย.61-
ก.ย.61 

30,000 น.ส.มาติกา  สุธาบุญ 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 

1 1 การส่งเสริมและ
พัฒนา
อัจฉริยภาพ
นักเรียน(1.1) 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะชีวิต 
สามารถสรา้งองค์
ความรู้  เพื่อ
กระบวนการแก้ปญัหา
ได ้
2.  เพื่อให้ผู้เรียนเกดิ
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ สามารถ
ผลิตนวตักรรมได ้

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
มีทักษะชีวิต สามารถสร้าง
องค์ความรู้  เพื่อกระบวนการ
แก้ปัญหาได้ร้อยละ 82 
2.นักเรียนเกิดความคดิ      
เชิงสร้างสรรค์ สามารถผลติ
นวัตกรรมไดร้้อยละ82 

ร้อยละ 82 
 
 
 

 
ร้อยละ 82 

1 ต.ค. 60 
– 

31 ม.ีค. 
61 
 

1เม.ย.61– 
30ก.ย.61 

 

เทอม 2/60   
610,000 

 
เทอม 1/61   

600,000     

นางพรวิรุณ ประเสริฐ
สังข ์
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

1 1 พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่
โอลิมปิกวิชาการ
(3.1) 

1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 

 

1.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ 
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบโอลมิปิกวิชาการ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 82 

 
 
ระดับมาก 

เม.ย.61-
ก.ย.61 

15,000 นางสุพัตรา  ไชยโชต ิ
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
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 ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่
โอลิมปิกวิชาการ 

2.ส่งเสริมผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการ
อย่างเต็มศักยภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

2.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 82 
มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนวิชา
คณิตศาสตร ์
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 82 
 
ระดับมาก 

เม.ย.61-
ก.ย.61 

15,000 นางสุพัตรา  ไชยโชต ิ
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
 

1 1 ค่ายเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการสร้างองค์
ความรู้ ความคดิเชิง
สร้างสรรค์น าไปท า
โครงงานวิทยาศาสตร์
ได ้
2.เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตและด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
องค์ความรู้ที่จะน าไปท า
โครงงานวิทยาศาสตรไ์ด ้
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
มีทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตโดย
ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ
สะเต็ม 

ครู 40 คน 
วิทยากร  
2 คน 
นักเรียน 
350 คน 

 

พ.ค.61- 
ก.ค.61 

 

80,000 นายณัฐวุฒิ  หารไชย ,
นายสุรชัย  ดอกแก้ว ,
นางพวงผกา  ไชยพงษ์ 
นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญ
เรือง ,นางประภา  สม
สุข ,นายบรรพชิต  โพธ์ิ
บอน 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา   
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 จัดนิทรรศการ
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์(1.2) 

เพื่อจัดนิทรรศการให้
นักเรียนได้มสี่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนร้อยละ  82 เข้า
ร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ตามความ
สนใจและน าเสนอผลงาน
ทางวิทยาศาสตร ์

ร้อยละ 82 ต.ค.60–
ก.ย.61 
 

50,000 นางกนกอร   ณิชกุล 
นางมนัสนันท์  ละเลิศ 
นายณัฐพร  ทองพูน 
 

1 1 การพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์(1.4) 

นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถพัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขต 
ระดับจังหวดัและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 90ขึ้นไป
พัฒนาตนเอง  พัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขตระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ 

ร้อยละ 90 ต.ค.60–
ก.ย.61 
 

50,000 นายสุรชัย ดอกแก้ว 
น.ส.สุกญัญา  โลนุสิทธิ ์
 

1 1 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีนักเรยีน
ในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์

1. เพื่อมีสื่อ อุปกรณ์ 
นวัตกรรม ใหเ้พียงพอ
ต่อการเรียนรู้ สร้าง
องค์ความรู้ของ
นักเรียน 
2. เพื่อสื่อสารเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ มี
เครือข่ายการเรยีนรู ้
 

1.มีสื่อ อุปกรณ์ 
นวัตกรรม ใหเ้พียงพอต่อ
การเรยีนรู้ สร้างองค์
ความรู้ของนักเรียน 
2. นักเรียนในโครงการ
สื่อสารเรียนรู้ สร้างองค์
ความรู้ มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 
 

1 ต.ค. 
60- 

30ก.ย.61 
 

189,000 น.ส.พัลยมน  เย็นสมุทร 
นายสุรชัย  ดอกแก้ว 
น.ส.ปราญชลี  นนทะ
วัน 
น.ส.สุกญัญา  โลนุสิทธิ ์

                 
 
 



 
 100 

 ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีน
ทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เตม็
ความสามารถ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

การจัดการเรยีนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้สูงขึ้น 

5. เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3. นักเรียนในโครงการได้
พัฒนาศักยภาพนักเรยีน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีร้อยละ 85 
4. ครูวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ในโครงการ

พัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ การจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 20 

5. นักเรียนในโครงการมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ 85 

 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

 
ร้อยละ 85 

1 ต.ค. 
60- 

30ก.ย.61 
 

189,000 น.ส.พัลยมน  เย็นสมุทร 
นายสุรชัย  ดอกแก้ว 
น.ส.ปราญชลี  นนทะ
วัน 
น.ส.สุกญัญา  โลนุสิทธิ ์

 
 
 



 
 101 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ กล
ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้เรยีนโดย
เรียนรูจ้าก
โครงงาน 

1. เพื่อให้นักเรียนไดม้ี
พัฒนาการด้านการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ
และสติปัญญา 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูต้ระหนักใน
คุณค่าของภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรยีนร้อยละ 82 ได้เรียนรู้ใน
เรื่องที่ตนเองสนใจมีความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน 
ประหยดั และอดออม ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 82 ต.ค.60-
ก.ย.61 

13,500 
 

นางเยาวลักษณ์  
น้อยมิ่ง 
นางนิตยา  วิเศษ
สังข ์

1 1 ส่งเสริมความ
เป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา 

1.เพื่อส่งเสรมิความเป็น
เลิศทางด้านกีฬา 
2.เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะความช านาญใน
ด้านกีฬาท่ีถูกต้อง 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะในการเล่นกีฬาร้อยละ 
95 

ร้อยละ 95 ต.ค.60–
ก.ย.61 

 

370,000 กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 

1 1 การแข่งขันกีฬา
ภายใน 

ผู้เรยีนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
มีสุนทรียภาพและ
สามารถป้องกันตนเอง
จากภัยสังคม 

ผู้เรยีนร้อยละ 95 
ที่มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ
ดนตรีนาฏศิลป์กีฬา
นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ร้อยละ 95 28-30 
พ.ย 60 – 
1 ธ.ค 60 
 

250,000 กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

                  



 
 102 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 ทดสอบ
สมรรถภาพทาง
กายนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกันตนเอง
จากภัยสังคมเพื่อให้
นักเรียนมสีมรรถภาพ
ทางกายตามมาตรฐาน 

ผู้เรยีนร้อยละ 92 ท่ีมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑม์าตรฐาน 

ร้อยละ 92 มิ.ย.61 10,000 กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

1 1 พัฒนาการเรียน
การสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการเรียนพลศึกษาที่
ถูกต้อง 

1.นักเรียนมีความสามารถ
ทักษะในการเรียนพลศึกษา
ร้อยละ 85 
2.นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา
สูงขึ้นร้อยละ 85 

ร้อยละ 85 
 
 
 

ร้อยละ 85 

ปี
การศึกษา 

2560 

100,000 กลุ่มสาระฯสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

1 1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนทางด้าน
ศิลปะ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนทีม่ี
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ  ดนตรี นาฏศลิป์  
ตามจินตนาการ 

ผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรมมี
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ  
ดนตรี นาฏศิลป์  ตาม
จินตนาการร้อยละ95 

ร้อยละ 95 1ต.ค.60 
– 
31 มี.ค.
61 
 

135,000 นายเฉลียว  ศริิดล 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 
 

                  
 
 



 
 103 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 คหกรรมเพื่อ
การมีงานท า 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพระยะสั้น  การ
ท าอาหาร  การท าขนม  
การท าน้ าพริก การผลติ
เครื่องดื่ม  การนวด-
เพื่อสุขภาพ  การท า
ดอกไม้  การร้อยมาลัย
ดอกไมส้ด  บายศรีสู่
ขวัญ การจับจีบผ้า
ลวดลายต่างๆ  และการ
เสรมิสวยเบื้องต้นได ้
ถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ  82  มีทักษะในการ
ท าอาหาร  การท าขนม  การ
ท าน้ าพริก การผลิตเครื่องดื่ม  
การนวด-เพื่อสุขภาพ  การท า
ดอกไม้  การร้อยมาลัยดอกไม้
สด  บายศรีสู่ขวัญ   
การจับจีบผ้าลวดลายต่างๆ  
และการเสริมสวยเบื้องต้นได ้

ร้อยละ 82 15-29 
ก.ย.61 
 

30,000 นางสาวยุวดี    คุณ
สม 
นางนันท์นภัส  อุบล
พงษ์ 
นางวรรณาศิริดล 
นาวิวิศน์ธนะจิตต์
สิน 
นายวิโรจน์  วรรณ
ชัย 

1 1 การฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ
ระยะสั้น 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพระยะสั้น  การท า
เหรียญโปรยทาน  การ
ถักโบว์ผูกผม  การถัก
ร้อยสร้อยรัก ถูกต้อง
เหมาะสม 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ  82  มีทักษะในการ
ท าอาหาร  การท าการท า
เหรียญโปรยทาน  การถักโบว์
ผูกผม  การถักร้อยสร้อยรัก   
 

ร้อยละ 82 1-29 ก.ย.
61 
 

35,000 
 

นางอุไรวรรณเพื้อ
ก่ าและครูในกลุ่ม
วิชาธุรกิจ 
 

                  

 
 



 
 104 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 ร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1.เพื่อฝึกให้ผู้เรียนคิด
เป็น ท าได้ ขายเป็น 
2.เพื่อฝึกทักษะ
ผู้ประกอบการร้านซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

1. นักเรียนมีทักษะการท างาน
ร่วมกัน 
2. นักเรียนมีทักษะการจัดการ 

ร้อยละ 82 
 

ร้อยละ 82 

ภาคเรยีน
ที่ 2   ปี

การศึกษา 
2560 

 

24,750 นายบัณฑติย์  เขต
สกุล 
นายวิวิศน์ธนะจิตต์
สิน 
นายวิชิต  มั่นใจ 
 

1 1 พัฒนา
ภาษาต่างประเ
ทศท่ีสอง สู่
ศตวรรษที่ 21 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศท่ี 2  
อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียนเกิดแรง
บันดาลใจมคีวามสามารถ
และประสบการณ์ด้าน
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 
และน าไปต่อยอดหรือ
น าไปศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได ้

1.นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ร้อยละ
75 
2.นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและน าไปต่อ
ยอดความรูห้รือน าไปศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 75 
 
 
 

ร้อยละ 75 

1ต.ค.60 
–      30
ก.ย.61 

 

205,000 นางปิยลดา  หาร
ไชย 
นายส าเริง  บุญตา 
น.ส.กุลมณี  พรมศร ี
นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว 
น.ส.ชลล์ลฤลล์ 
เนียมจิตร 

1 1 ส่งเสริม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

1.เพื่อให้นักเรียน มี
ทักษะในการ   ฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะ
การสื่อสารที่ถูกต้อง 

1.นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม มี
ทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 76 
 

ร้อยละ 76 
 

ต.ค.60-
ก.ย.61 

118,800 กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 



 
 105 
  ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 ส่งเสริม
กิจกรรมการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
(1.5) 

 2.นักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมมี
ทักษะการสื่อสารภาษา 
ภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 76 

ต.ค.60-
ก.ย.61 

118,800 กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

1 1 กา
สอบแข่งขัน
เยาวชนคน
เก่ง
ภาษาอังกฤษ
(4.2) 

เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้าน
ทักษะภาษาอังกฤษ 
 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาตนเองด้านทักษะ ท า
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษได้ 
ร้อยละ 76 

ร้อยละ 76 พ.ย. 
2560 – 

ม.ค. 
2561 

 

- นางสาวขวัญใจ  ภา
พันธ ์

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

1 1 ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ   
จังหวัดศรีสะ
เกษ(1.5) 

1. เพื่อส่งเสรมิความรู้
ความสามรถของครูใน
การจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษท่ี
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการสื่อสารที่
ถูกต้อง 

1.ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 76 
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 
 
 
 

ร้อยละ 75 

มิ.ย.61-
ก.ค.61 

3,000 นางปิยาพร  พรหม
ทา 
นางสาวเมธาวี  เผื่อ
แผ ่

1 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน(1.2) 

1. เพื่อให้ครูมีการจดั
กิจกรรมการเรียนรูผ้่าน
กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารียุวกาชาด,บ าเพ็ญ
ประโยชน์และกิจกรรม 

1.ครูมีการจดักิจกรรมการ
เรียนรูผ้่านกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารีบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกัน 

ร้อยละ 82 
 

1ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61 

 

244,524 นายชัยโรจน์  พิทักษ์
ธรรม 
นางรัตตนิันท์  อารยะ
สิทธินนท ์



 
 106 
  ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน(1.2) 

นักศึกษาวิชาทหารและ
กิจกรรมการเข้าค่ายใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2แบบบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับชั้นเดียวกัน 
2.เพื่อให้นักเรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ Active 
Learning 
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ
อย่างสร้างสรรคส์ร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด 

2.นักเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนร้อยละ 82 ทุก
กิจกรรม ท่ีมีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
มีระเบยีบวินัย คณุธรรม
จริยธรรมมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีคณุลักษณะด้าน
การเรยีนรู้ ตามที่
สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัด
ต่อกฏหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 
3.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี) กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ,กิจกรรม
ยุวกาชาด,กิจกรรมนักศึกษา
วิชาทหาร และกิจกรรมการ
เข้าค่ายนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (กิจกรรม
การเข้าค่าย) 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 82 
 
 

1ต.ค.60 – 
30 ก.ย.61 

 

244,524 นายชัยโรจน์  พิทักษ์
ธรรม 
นางรัตตนิันท์  อารยะ
สิทธินนท ์
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ผู้เรยีนโดยใช้
กิจกรรมแนะ
แนว(1.2) 

ผู้เรยีนมีผลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพ
ตามแผนการเรียนท่ี
น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่ม
ปัญหาตรงตามความ
ต้องการในชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรยีนร้อยละ 82 ท่ีมีทักษะ
การปรับตัวและเท่าทันต่อ
การเปลีย่นแปลงของสังคม
โลกและมีเปา้หมายการ
เรียนรู้ สร้างเปา้หมายชีวิต
การท างานและการประกอบ
อาชีพ 

ร้อยละ 82 พ.ย.- ธ.ค. 
60 

-ส.ค.61 
 

40,000 นายศักดิ์ชาย เกษร 
งานแนะแนว 

1 1 พัฒนาการจัด
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเองของ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล
ตาม หลักบัน
ได้ 5 ขั้น(1.6)  

1.เพื่อพัฒนาวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามหลัก
บันได5ขั้น 
2.พัฒนาความสามารถใน
การสร้างผลงานเชิง
สร้างสรรค์ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมเวทีศักยภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ครูใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามหลัก
บันได 5 ข้ัน 
2.นักเรียนมีความสามารถใน
การสร้างผลงานเชิง
สร้างสรรค์ทีเ่ข้าร่วมเวที
ศักยภาพระดับ
มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 50 
 

 
ร้อยละ 50 

1เม.ย.61- 
30ก.ย.61 

 

50,000 งานมาตรฐานสากล 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษ
(1.5) 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียน มี
ทักษะการสื่อสารที่
ถูกต้อง 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 76  
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 
 
 

 
ร้อยละ 75 

1 ต.ค. 
60- 30 
ก.ย.61 

 

206,370 
739,735 
250,000 
60,000 

600,000 
200,000 

นางสาวขวัญใจ  ภา
พันธ ์
(EP) 

1 1 เข้าค่ายการ
ฝึกอบรม
ทักษะการฟัง 
การพูด การ
อ่าน และ การ
เขียน
ภาษาอังกฤษ
(1.5) 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการฟัง การพูด 
การอ่าน  
และการเขียนที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการสื่อสารที่
ถูกต้อง 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะในการฟัง 
การพูด การอ่าน และการ
เขียน ร้อยละ 76  
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะการสื่อสาร 
ร้อยละ 75 

ร้อยละ 76 
 
 
 

ร้อยละ 75 

1–30 
ก.ย.61 
 

5,000 
เงินอุดหนุน 

นางสาวขวัญใจ ภา
พันธ ์
นางสาวสุภตัรา  
วงศ์ศิริ  ศูนย์อีริค 

1 1 ค่ายสะเต็ม
ศึกษา(1.1) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
การแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์และน าไป
พัฒนานวัตกรรม ในการ
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต
และด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคา่ย   สะเต็มศึกษา 
ร้อยละ 82  มทีักษะ  การ
แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์
และน าไปพัฒนานวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 

ร้อยละ 82 

1-31 ก.ค.
61 

45,000  
งบอุดหนุน 

นางประภา สมสุข 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 1 1 1 ค่ายสะเต็ม
ศึกษา(1.1) 

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
การเรยีนรู้ร่วมกัน จาก
กระบวนการกลุ่ม 

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมคา่ย   สะเต็มศึกษา 
ร้อยละ 82  มีทักษะ การ
เรียนรูร้่วมกัน  

ร้อยละ 82 
 
 

1-31 ก.ค.
61 

45,000  
งบอุดหนุน 

นางประภา สมสุข 

1 พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษที่ 
21 
 

2  2 นิเทศการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
(4.1) 

1.ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ 
Active Learning 
2.ครูร่วมกันจดัท าหน่วย
การเรยีนรู้บูรณาการ
แบบสหวิทยาการตาม
สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 
3.ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning 
 

1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 16 คน  
มีแผนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
การเรยีนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning ร้อยละ 82 
2.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 16 คน 
ร่วมกันจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บรูณาการแบบสห
วิทยาการตามสภาพ
สิ่งแวดล้อมแหล่งเรยีนรู้ของ
ชุมชนร้อยละ 82 
3.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 16 คน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active 
Learning ร้อยละ 82 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 82 

2 ต.ค.60 
– 

28 ก.ย.
61 
 

3,000 
เงินอุดหนุน
จากวิชาการ 

นางวณิชยา  รัฐ
อุบล 
นายนพพร  ศร
ปัญญา 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

พัฒนาครูสู่
ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษที่ 
21 
 

 2 2 นิเทศการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
(4.1) 

4.ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้บรูณาการแบบสห

วิทยาการตามสภาพ

สิ่งแวดล้อมแหล่งเรยีนรู้

ของชุมชน 

4.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน 16 คน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การแบบสหวิทยาการตาม
สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

ร้อยละ 82 
 
 
 
 
 

2 ต.ค.60 
– 

28 ก.ย.
61 
 

3,000 
เงินอุดหนุน
จากวิชาการ 

นางวณิชยา  รัฐ
อุบล 
นายนพพร  ศร
ปัญญา 

2 3 พัฒนา
ระบบงานวิจัย
ในช้ันเรียน
(4.6) 

1. เพื่อให้ครู ไดด าเนิน
การศึกษาและวิเคราะห์
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ครูได้
ด าเนินการศึกษา วิจยั
เพื่อแก้ปัญหาน าสู่การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

1.ครู ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้
ด าเนินการศึกษาและ
วิเคราะหส์ภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน 
2. ครู ร้อยละ 80 ขึ้นไปได้
ด าเนินการศึกษาวจิัยเพื่อ
แก้ปัญหาน าสู่การจดัการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพ 

ร้อยละ 80 
 
 

 
ร้อยละ 80 

พ.ย.60 –
ก.ย.61 

 

3,000 
 

นางวิรงรอง วิเศษ 
นายณัฐวุฒิ หารไชย 

2 3 พัฒนา
เครื่องมือวัด
และ
ประเมินผล
(4.3)  

1.เพื่อให้ครูพัฒนาสื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่

เพียงพอต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

1.ครูพัฒนาสื่อเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยต่อการจัดการเรียน
การสอน 
2.ครูมีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตรงตามสภาพ
จริงอิงตามรายวิชาและ
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 100 
 
 
 

ร้อยละ 100 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

20,000 น.ส.สภุัตรา  บุญภา
มา 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ   
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 1 2 3 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาไทย
(4.5) 

1.ครูมีการจดักิจกรรม 
การเรยีนรู้  
 2.ครูมีสื่อและเครื่องมือ

วัดและประเมินผล 

ร้อยละของครูทีม่ีการจดั 

กิจกรรมการเรียนรู้ และมี

ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่

มีการบันทึกการใช้สื่อ และมี

เครื่องมือในการวัดผลการ

พัฒนาพฤติกรรมการเรยีนรู้

ได้ตามสภาพจริง อย่าง

สมดลุเชิงคุณภาพ และอิง

มาตรบานการเรียนรูร้ายวิชา

และตัวช้ีวัด 

ร้อยละ 82 ตลอดปี
การศึกษา 

2561 
 

20,000 นางอัญชลี  สามส ี
นางวิราวรรณ  ยก
พล 

พัฒนา
ระเบียบวินยั 
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค ์

1 1 ภาษากวีสตรีสริิ
เกศ(2.1) 

1. ส่งเสรมิและอนรุักษ์
การใช้ภาษาไทยซึ่งเป็น
ภาษาประจ าชาต ิ
2.นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนสตรสีิริ
เกศเห็นคณุค่า และ
ความส าคญัของการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
ร้อยละ 87 
2. นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
ทักษะทางภาษาไทย 
มีทักษะ ร้อยละ 87 
 

ร้อยละ 87 
 
 
 

ร้อยละ 87 
 

ก.ค.61-
ก.ย.61 

15,000 นางพรทิพย์  บุตร
ไชย 
นางสาวณภัษช
นันทน์ อาภรณ์ศร ี
นางสาวจุฑารตัน์ 
นามวงษ ์
นายชาญชัย  กุศล
คุ้ม 
นางสาวจุธาภัค  วร
โคตร 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
4 พัฒนา

ระเบียบวินยั 
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และ
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค ์

1 1 ภาษากวีสตรีสริิ
เกศ(2.1) 

3. เพื่อให้ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 
และตระหนักถึง
ความส าคญัของการแต่ง
ค าประพันธ ์
4. เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ให้
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมและมีความพึง
พอใจในกิจกรรม 
5. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
เห็นความส าคัญและร่วม
สืบสานอนรุักษ์การแต่ง
ค าประพันธ์ ที่ถูกต้องตาม
ฉันทลักษณ ์

3..ผู้เรยีนให้ความสนใจส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
กิจกรรมแต่งค าประพันธ์ 
4.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันแต่งค า
ประพันธ ์
5.ผู้เรียนแต่งค าประพันธ์  ได้
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และ
แต่งเสรจ็ภายในเวลาที่
ก าหนด 

 
 

ร้อยละ 87 
 
 

ร้อยละ 87 
 
 

ร้อยละ 87 
 

ก.ค.61-
ก.ย.61 

15,000 นางพรทิพย์  บุตร
ไชย 
นางสาวณภัษช
นันทน์ อาภรณ์ศร ี
นางสาวจุฑารตัน์ 
นามวงษ ์
นายชาญชัย  กุศล
คุ้ม 
นางสาวจุธาภัค  วร
โคตร 

1 1 ส่งเสริมความ
เป็นไทย(2.1) 

1. เพื่อปลูกฝัง ถ่ายทอด
ความรู้  ให้นักเรียนปฏิบัติ
ตนตามพุทธศาสนิกชน 
และมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 
 

นักเรียนท่ีร่วมกจิกรรม 
มีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  
และแสดงออก 
ได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ90 
 

ร้อยละ 90 1 ต.ค.60 
– 

30 ก.ย.
61 
 

42,000 นางผัสนี พานพรหม 
นางนิธินันท์ธนะ
จิตต์สินและคณะ 
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 ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 1 1 1 ส่งเสริมความ
เป็นไทย(2.1) 

2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยสามารถปฏิบัต ิ
และแนะน าบคุคลอื่นได้
อย่างถูกต้อง 

นักเรียนท่ีร่วมกจิกรรม 
มีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย  
และแสดงออก 
ได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
ร้อยละ90 
 

ร้อยละ 90 1 ต.ค.60 
– 

30 ก.ย.
61 
 

42,000 นางผัสนี พานพรหม 
นางนิธินันท์ธนะ
จิตต์สินและคณะ 

1 1 พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการกิจกรรม
ชุมนุม(2.2) 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
เลือกกิจกรรมชุมนุมที่
ถนัดและสนใจอย่างมี
เสรภีาพตาม
ประชาธิปไตย 
2.เพื่อปลูกฝังผูเ้รียน
เลือกกิจกรรมที่มี
ประโยชน์และสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทยสู่การ
ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต 

1. ผู้เรียนเลือกกิจกรรม
ชุมนุมที่ถนัดและสนใจอย่าง
มีเสรีภาพตามประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่มี
ประโยชน์และสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นไทยสู่การยดึถือปฏิบัติใน
วิถีชีวิต 

ร้อยละ 94 
 
 
 

ร้อยละ 94 

1 ต.ค.60 
– 

30 ก.ย.
61 
 

8,000 
เงินกิจกรรม 

นางสาวบุญล้อม  
กันตรง 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวล
า  (ว/ด/

ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 1 1 1 พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการกิจกรรม
ชุมนุม(2.2) 

3.เพื่อปลูกฝังให้ผูเ้รียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมต่างอย่าง
สร้างสรรคส์ร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด 

1. ผู้เรียนเลือกกิจกรรม
ชุมนุมที่ถนัดและสนใจอย่าง
มีเสรีภาพตามประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่มี
ประโยชน์และสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นไทยสู่การยดึถือปฏิบัติใน
วิถีชีวิต 

ร้อยละ 94 
 
 
 

ร้อยละ 94 

1 ต.ค.60 
– 

30 ก.ย.
61 
 

8,000 
เงินกิจกรรม 

นางสาวบุญล้อม  
กันตรง 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1 1 โรงเรียนวิถี
พุทธ(2.2) 

1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้เรยีนเป็นผูม้ีวินัย มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้เรยีนมีความรับผดิชอบ
ต่อส่วนรวม 

1. ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีวินัย มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละ 94 
2. ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ร้อยละ 94 
 
 
 
 

ร้อยละ 94 

ต.ค.60- 
ก.ย. 61 

 

20,000 นางผัสนี พานพรหม 
น.ส.กตญัญุตา ริม
หนองอ่าง 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 1 ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศดา้น
ทักษะและ
วิชาการ(3.2) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้
ความเข้าใจและทักษะ
ต่าง ๆตามหลักสูตรอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูขึ้นร้อยละ 3 และ
คะแนนเฉลีย่ผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET ระดับ 
ม.3 และ ม.6 ในสาระ
การเรยีนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ 

1. ผู้เรียนมีความรูค้วาม
เข้าใจและทักษะต่าง ๆ
ตามหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 และคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบ
ระดับชาติ O-NET ระดับ 
ม.3 และ ม.6 ในสาระ
การเรยีนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ 

 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

เงินอุดหนุน
1,175,300  

 
สมาคม

ผู้ปกครอง
708,000 

 

นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาต ิ
นางภิสุทศิริ ธนทองค าเหลือ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่ม 

1 1 รณรงค์
ส่งเสริมให้
นักเรียน
ปลอดจาก
การอ่านไม่
ออก เขียน
ไม่ได้                                        
และเขียนไม่
สวย,ส่งเสรมิ 

1. เพื่อให้นักเรียนปลอด
จากการอ่านไม่ออก 
2. เพื่อให้นักเรียนปลอด
จากการเขียนไมไ่ด ้
3. เพื่อให้นักเรียนปลอด
จากการเขียนไมส่วย 

1.นักเรียน 2,900 คนเข้า
ร่วมกิจกรรม การรณรงค์
ส่งเสริมให้นักเรียนปลอด
จากการอ่านไม่ออก 
เขียนไมไ่ด้และเขยีนไม่
สวยร้อยละ 100 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ อ่านออก ร้อย
ละ 92 
3. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมฯ เขียนได้ ร้อย
ละ 92 

ร้อยละ 100 
 
 
 

 
ร้อยละ 92 

 

ต.ค.60-ก.ย
61 

11,000 น.ส.ณภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี 
นายนพพร  ศรปัญญา 
นางอัญชลี  สามส ี
นางวณิชยา รัฐอุบล 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ)  
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 1 และพัฒนา
อัจฉริยภาพ
ด้าน
ภาษาไทย
(3.1) 

4. เพื่อให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าจาก
พื้นฐานเดิมใน 
แต่ละปีในดา้นความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆ ตามหลักสูตรอยา่ง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

4. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ  เขียนสวย 
ร้อยละ 92 
5.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมฯ ความก้าวหน้า
ด้านความรูค้วามเข้าใจ
และทักษะต่างๆในวิชา
ภาษาไทย ตามหลักสูตร
ร้อยละ 82 

 
ร้อยละ92 

 
ร้อยละ 92 

 
ร้อยละ 82 

ต.ค.60-ก.ย
61 

11,000 น.ส.ณภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี 
นายนพพร  ศรปัญญา 
นางอัญชลี  สามส ี
นางวณิชยา รัฐอุบล 

4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 1 การพัฒนา
อัจฉริยภาพ
ทาง
คณิตศาสตร์
(3.2) 

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มสูงขึ้น 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีการพัฒนาตนเองใน
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
 
 

1.จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิม่ขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 3 
2.จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
มีพัฒนาการในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 80 

 
 

 
ระดับมาก 

เม.ย.61- 
ก.ย.61 

60,000 น.ส.มาติกา  สุธาบุญ 
กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
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 ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 1 พัฒนาและ
สนับสนุน
การจัดการ
เรียนการ
สอนวิชา
สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(3.1) 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทุกระดับชั้น  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้นร้อยละ 82 
2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ 
มีความสามารถในการ
เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการ อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ร้อยละ 82 
 

 
ร้อยละ 82 

ต.ค.60- 
ก.ย.61 

61,300 นางภิสุทศิริ ธนทองค า
เหลือ 
นายอรรถพล  ศรีเลศิ 
น.ส.กตญัญุตา ริมหนอง
อ่าง และคณะ 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 5 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียน
ภาษาอังกฤษ
(3.2) 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
2.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงกว่าระดับประเทศ 

1.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 85 
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มคีวามก้าวหน้า
จากพ้ืนฐานเดิม ร้อยละ
85 

ร้อยละ 85 
 

ร้อยละ 85 

1 พ.ย.60 – 
25 ม.ค.61 

 

- นายเด่นโชค  ขุนพันธุ ์
นางศิริพร  นามจันทรา 
 

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1 1 เตรียมความ
พร้อม
นักเรียนสู่
การสอบ O–
Net (3.2)  

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน 
มีผลการสอบO–Net  
สูงขึ้น 

ผลการสอบ O–Net  
ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
สูงขึ้น 

มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3 
 

1 ต.ค.60– 
30 ก.ย.61 

 

- นายชาญชัย  กุศลคุ้ม 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
1 

การพัฒนา
ศักยภาพคร ู

2 3 พัฒนา
ศักยภาพครู
ด้าน
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
(5.1) 

ครูไดร้ับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในการ 
ประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งานด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ครูไดร้ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในการ ประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ 80 1 ต.ค. 60 –  
31 ม.ีค. 61 

 
1 เม.ย. 61 – 
30 ก.ย. 61 

 

เทอม 2/60   
20,000     

 
เทอม 1/61   

30,000    
 

นางสาววีระยา บญุพา
มา 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

3 2 พัฒนาหลักสตูร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มวิชา
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(6.1) 
 

1. เพื่อให้มี
สารสนเทศท่ีแสดงถึง
ความต้องการของ
ผู้เรยีนที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2.เพื่อให้มีหลักสตูร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน และหน่วย
การเรยีนรู้ของ
สถานศึกษา 
3. เพื่อประเมินและ
ปรับปรุงการใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมสีารสนเทศท่ี
แสดงถึงความต้องการของ
ผู้เรยีนและมีโครงสรา้งการ
เรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพ
ที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2.โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมีโครงสรา้งการ
เรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรยีนอย่างหลากหลายและ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 

กลุ่ม
ศักยภาพที่
หลากหลาย 
 
 
 
กลุ่ม
ศักยภาพที่
หลากหลาย 

1ต.ค.60-30 
ก.ย.61 

30,000 นายวัลลภ สหธรรมมิกะ
ชาติ 
นางภิสุทศิริ ธนทองค า
เหลือ 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2 พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

3 3 พัฒนาระบบ
ประสิทธิภาพ
งานแนะแนว
(6.2) 

โรงเรียนมีระบบงาน
แนะแนวการศึกษา  
แนะแนวอาชีพและ
แนะแนวทักษะชีวิต 
และจัดท าระเบียน
สะสม แฟ้มสะสม
ผลงาน มีเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ(Career 
Path Portfolio)   

ผู้เรยีนร้อยละ  85 ท่ีมี
ระเบียนสะสมเป็นรายบคุคล 
และแฟ้มสะสมผลงาน 
เส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ(Career Path 
Portfolio)   
 

ร้อยละ 85 ปีงบประมาณ 
2561 
 

115,400 
เงินอุดหนุน 

 

งานแนะแนว 

3 พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

3 3 จัดท าหน่วย
การเรยีนรู้สะ
เต็มศึกษา(6.1) 

เพื่อจัดท าหน่วยการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษาท่ี
เป็นการบูรณาการ
แบบสหวิทยาการที่ใช้
สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนเป็น
สถานการณ์การเรียนรู ้

ร้อยละ 80  ของ คร ู3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี) มีหน่วยการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษาท่ีเป็นการ  
บูรณาการแบบสหวิทยาการที่
ใช้สภาพสิ่งแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนเป็น
สถานการณ์การเรียนรู้
ระดับชั้นละ 1 หน่วยการ
เรียนรู ้

ร้อยละ 80 15-31 มี.ค. 
61 

5,000  
งบอุดหนุน  

 
 

นางประภา  สมสุข 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้

3 3 พัฒนาห้องศูนย์
การเรยีนรู้หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(7.1) 

เพื่อใหม้ี
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง
สืบค้นความรู้  ท่ีมี
ระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้แหล่ง
เรียนรู้  และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้การเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมี
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง
สืบค้นความรู้  ท่ีน าระบบ
เทคโนโลยีการเข้าถึง
ความรู้แหล่งเรียนรู้  และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  ได้อย่างมีคณุภาพ
ดีเยี่ยมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นักเรียน3,000
คน  
ครู 230 คน 

ต.ค.60- ก.ย. 
61 

 

50,000 นายวรพจน์ นาคถมยา 
นางสาวลลิตา สายแก้ว 
 

3 3 พัฒนาสื่อการ
เรียนรู้(7.3) 

เพื่อสร้างสื่อและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู ้

ครูร้อยละ 82 มีทักษะ
การใช้สื่อ เทคโนโลยีตาม
แผนการจดัการเรียนรู้  
และมีการบันทึกการใช้
สื่อ   

ร้อยละ 82 ต.ค.60- ก.ย.
61 

 

80,000 
เงินอุดหนุน 

นายวัชรา  สิงห์ชฎา 
นายวิวิศน์ธนะจิตต์สิน 
นายณัฐพร  ทองพูน 

2 2 พัฒนาห้องศูนย์สื่อ
สังคมศึกษา แหล่ง
เรียนรูศ้าสตร์
พระราชา(7.2) 

จัดท าแหล่งเรียนรู้
ศาสตร์พระราชา
ภายในห้องศูนย์สื่อ
สังคมฯ  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักเรียน 

1. แหล่งเรียนรู้ศาสตร์
พระราชามีความสมบูรณ์
ของรูปแบบและเนื้อหา
ระดับคณุภาพ  4  
2. นักเรียนท่ีเข้าศึกษา
และใช้บริการมีความพึง
พอใจระดับเยีย่ม(ระดับ
คุณภาพ 4) 

ระดับคณุภาพ 
4 

 
 
 

ระดับเยี่ยม 

ต.ค.60- ก.ย.
61 
 

20,000 นายมงคล  ไชยเทพ 
และคณะ 



 
 

121                

 ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

3 1 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์(7.1) 

เพื่อจัดซื้อจัดหา
ปรับปรุง  ซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ส่งเสรมิ
การจัดเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร ์

1. ครูร้อยละ100  มีวัสดุ
อุปกรณ์  สารเคมี  สื่อ
การเรยีนการสอนที่
ทันสมัย  
2. นักเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาได้ใช้สื่อ
การสอนอย่างเพียงพอ
และทันสมัย 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ต.ค.– พ.ย.61  
 

95,077 น.ส.ปราญชลี  นนทะ
วัน 
น.ส.ณฎัฐณิชชา  ทรง
งาม 
 

5 พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้

3 2 ห้องสืบค้นความรู้
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม(7.2) 

เพื่อจัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์ 
สิ่งอ านวยความ
สะดวกระบบสื่อ
เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ที่แสดง
กรณีศึกษาตาม
ศาสตร์ของพระราชา 

นักเรียน ครู และ
บุคลากรร้อยละ 85   มี
แหล่งศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ และเพิ่ม
ประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัยแสดงกรณีศึกษา
ตามศาสตร์ของ
พระราชา 

ร้อยละ 85 ต.ค. 60 – 
ก.ย.61 

 

242,540 น.ส.พัลยมน เย็นสมุทร 
นายอัศศิริ   ไชยพงษ ์

                  



 
 122 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้

3 2 พัฒนาห้องศูนย์ 
สื่อการเรียนรูส้ าหรับ 
นักเรียนโครงการห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
(7.1) 

เพื่อพัฒนาห้องศูนย์
สื่อการเรียนรู ้
ให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได ้

1.นักเรียนใช้บริการห้อง 
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ร้อยละ 
90 
2.นักเรียนสามารถสืบค้น
ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี 
ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

1 ต.ค. 60 – 
31 ม.ีค. 61 

 
1 เม.ย. 61 – 
30 ก.ย. 61 

 

เทอม 2/60   
60,000     

 
เทอม 1/61   

50,000 
รวม 
110,000     

น.ส.วีระยา  บุญพามา 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

7 พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู ้

3 2 งานพัฒนาการ
เรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม(7.3) 

1. มีวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ส าหรับห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
2.มีสื่อและอุปกรณ์ที่
หลากหลาย ในการ
จัดการเรียนการสอน
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
หุ่นยนต์ IPST micro 
box 

1.มีวัสดุ ครภุัณฑ์ 
ส าหรับห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ  
2.นักเรียนได้เรยีนเรยีนรู้
เกี่ยวกับหุ่นยนต์ IPST 
micro box ร้อยละ 85 

เพียงพอ 
 
 
 

 
ร้อยละ 85 

1 ต.ค. 60 – 
31 ม.ีค. 61 
 
1 เม.ย. 61 – 
30 ก.ย. 61 
 

เทอม 2/60     
50,000   
 
เทอม 1/61     
50,000   
 

น.ส.วีระยา  บุญพามา 
กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร ์
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

 
 
 
 



 
 123 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาระบบ
บริหารด้วย
ระบบ
คุณภาพ 

4 2 พัฒนาระบบ
บริหารงาน
วิชาการ(8.1) 

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการ
ก ากับติดตาม ท่ีแสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลและ
มัธยมศึกษา 4.0 บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

โรงเรียนมีระบบก ากับ ติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของ
พันธกิจและเป้าประสงค์การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ
มัธยมศึกษา 4.0 บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม (ระดบัคุณภาพ 
4 : เกณฑ์ระดับคณุภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

ระดับ
คุณภาพดี

เยี่ยม 

1ต.ค.60- 
30 ก.ย.61 

1,777,000 นายวัลลภ สหธรรมมิกะ
ชาติ 
นางภิสุทศิริ ธนทองค า
เหลือ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2 4 4 พัฒนาระบบ
การนิเทศ
ภายใน(8.1) 

1. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล และ
มัธยมศึกษา 4.0 บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีการ 
พัฒนาอย่างเป็นระบบตาม
เป้าประสงค์การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล และ
มัธยมศึกษา 4.0 บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
นิเทศช้ันเรียนด้วยกระบวนการ
กัลยาณมิตร ร้อยละ 85 
2.ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อย
ละ 85 
3.ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนสตรสีิรเิกศ ร้อย
ละ 85 
4. โรงเรียนได้รบัผลการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
จาก สพม.28 ในระดับมากที่สุด 

ร้อยละ 
85 
 

 
ร้อยละ 

85 
 

 
ร้อยละ 

85 
 
 

ระดับ
มากที่สุด 

ต.ค.60 – 
ก.ย.61 

 

69,000 นายบรรพชิต โพธิ์
บอน 
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ตารางท่ี 22 (ต่อ)  

ล าดับ
ที ่

โครงการ กล
ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 พัฒนาระบบ
บริหารด้วย
ระบบ
คุณภาพ 

4 2 เร่งรัดการน า
เกณฑ์ 
OBECQA มา
ใช้บริหารจัด
การศึกษาใน
หน่วยงานตาม
โครงสร้างการ
บริหาร
โรงเรียนสตรี
สิริเกศ (8.1) 

1.เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการศึกษาในหน่วยงาน
ตามโครงสรา้งการบริหาร
โรงเรียนสตรีสริิเกศตรงตาม
เกณฑ์ OBECQA 
2.เพื่อพัฒนางานการนิเทศ 
ติดตาม การบรหิารจดั
การศึกษาในหน่วยงานตาม
โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีน
สตรสีิรเิกศตามเกณฑ์ 
OBECQA 

1.ระบบการบริหารการจดั
การศึกษาในหน่วยงานตาม
โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีน
สตรสีิรเิกศตรงตามเกณฑ์ 
OBECQA 
2.ระบบงานการนิเทศ ติดตาม 
การบริหารจัดการศึกษาใน
หน่วยงานตามโครงสร้างการ
บริหารโรงเรยีนสตรสีิริเกศตาม
เกณฑ์ OBECQA 

ร้อยละ 
100 

 
 
ร้อยละ
100 

พ.ค.-มิ.ย.
61 

 

10,000 งานมาตรฐานสากล 

1 เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

5 2 เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผู้ปกครอง 
นักเรียนและ
ครู(11.1) 

1. เพื่อประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน          ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ห้องเรียน
พิเศษคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อปัจฉิมนิเทศนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1.ผู้ปกครองนักเรยีนได้ทราบ
ข้อมูลด้านพฤติกรรม  ผลการ
เรียน ผลงานและ   ความ
ภาคภูมิใจของนักเรียน 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เข้าร่วมกิจกรรมปจัฉิมนิเทศ
ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 
100 

1 ต.ค. 60 
– 31 มี.ค. 
61 
 

เทอม 2/60   
40,000     

นางสาวพิชญาภา สีนา
มะ 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

 
 
 
 
 



 
 125 
ตารางท่ี 22 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา  
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2 1 1 1 ประชุม
ผู้ปกครอง
(11.2) 

1.ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัว
และรูเ้ท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และมเีป้าหมายการเรียนรู้ 
สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน
และการประกอบอาชีพ 

ผู้ปกครองนักเรยีนที่ร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 มีความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน  

ร้อยละ 
80 
 

1 ต.ค. 
60-30ก.ย.

61 
 

75,000 นางสาวขวัญใจ  ภา
พันธ ์
(EP) 
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ตารางท่ี 23  แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนา
ระบบ

บริหารงา
นด้วย
ระบบ

คุณภาพ 

4 2 พัฒนา
ระบบงาน

ธุรการ  (8.1) 

1. เพื่อพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 
บริหารงานด้วยระบบ
คุณภาพ 
2. เพื่อพัฒนานาระบบ           
งานสารบรรณให้มีความ
ทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว 
และประหยดัค่าใช้จ่าย  
ผ่านระบบ 
งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ระบบงานธุรการ อยู่
ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
- ระบบงานสารบรรณ
มีความทันสมัย  
สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยดัค่าใช้จ่าย 
โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย อยู่ในระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม 
 

ระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 

 
 
 

ระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 

 

1 ต.ค. 2560 – 
30 ก.ย. 2561 

 

50,000   นางนิธินันท์ธนะจิตต์
สิน และคณะ 

2 พัฒนา
ระบบ

บริหารงา
นด้วย
ระบบ

คุณภาพ 

4 2 พัฒนางาน
การเงินและ

บัญช ี

1. เพื่อพัฒนาระบบงาน
การเงินและให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคณุภาพ 
 

- ระบบงานการเงิน 
อยู่ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 
 

ระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 

 

1 ตุลาคม 2560 
– 
30 กันยายน 
2561 
 

15,000 นางสาวสถิดาภรณ์  
ขันค า และคณะ 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3 พัฒนา
ระบบ

บริหารงา
นด้วย
ระบบ

คุณภาพ 

4 2 พัฒนา
ระบบงานงาน

พัสด ุ

1. เพื่อพัฒนาระบบงาน
พัสด ุ
ด้วยระบบคุณภาพ 

- ระบบงานพัสดุ อยู่
ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 

 

1 ต.ค. 2560 –  
30 ก.ย.2561 

1,050,000  นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์  
และคณะ 

  พัฒนา
ระบบงานงาน

พัสด ุ

2. เพื่อพัฒนานา
ระบบงานการจดัซื้อจัด
จ้างใหม้ีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ โดย
ผ่านระบบ EGP 

- ระบบงานจัดซื้อจัด
จ้างมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 
โดยใช้เทคโนโลยี อยู่
ในระดับคณุภาพดี
เยี่ยม 

ระดับคณุภาพ 
ดีเยี่ยม 

1 ต.ค.2560 –  
30 ก.ย.2561 
 

1,050,000  นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์  
และคณะ 

4 
 

  

พัฒนางาน
แผนงาน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานโดยมีการ
ก าหนดเป็นแผนงาน/
โครงการ  กิจกรรมที่
ชัดเจน 
2. เพื่อให้โรงเรียนได้
บริหารงานไดส้อดคล้อง
สนองกับกลยุทธ์ที่ก าหนด 
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการ
บริหารงานโรงเรยีนได้
อย่างเป็นระบบ 

1. มีระบบการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม ท่ีแสดง
ถึงความก้าวหน้าของ  
พันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็น
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
และมัธยมศึกษา 4.0  
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับคณุภาพ 
4 
 

1 ต.ค. 2561  -  
 30 ก.ย. 2562 
 

35,500 พิสมัย  ทองอาบ และ
คณะ 

 



 
 128 
ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

(ต่อ) 

(ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) (ต่อ) 2. ครู และบุคลากร    
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ด้านนโยบาย 
แผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน  
3. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2561 – 2564 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ที่ถูกต้องสมบูรณ ์
4. โรงเรียนมรีะบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา บริหาร
จัดการงบประมาณมี
ความคุ้มค่า ถูกต้อง
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ร้อยละ 90 
5. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

    พัฒนางาน
แผนงาน 

1. เพื่อให้
โรงเรียนมีการ
บริหารงานโดยมี
การก าหนดเป็น
แผนงาน/
โครงการ  
กิจกรรมที่ชัดเจน 
2. เพื่อให้
โรงเรียนได้
บริหารงานได้
สอดคล้องสนอง
กับกลยุทธ์ที่
ก าหนด 

3. เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ
นิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล
การบริหารงาน
โรงเรียนได้อยา่ง
เป็นระบบ 

1. มีระบบการนเิทศ 
ก ากับ ติดตาม ท่ีแสดง
ถึงความก้าวหน้าของ 
พันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็น
โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
และมัธยมศึกษา 4.0 
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. ครู และบุคลากร    
ร้อยละ 95 มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา มีส่วนร่วม
ในการวางแผน ด้าน
นโยบาย แผนกลยุทธ ์
แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน  
 
 

ระดับคณุภาพ 4 
 

1 ตุลาคม 2561  
-  
 30 กันยายน  
2562 
 

35,500 พิสมัย  ทองอาบ และคณะ 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
 

      3. โรงเรียนมีแผนกล
ยุทธ์ ประจ าปี 2561 – 
2564 และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ 2561 ที่
ถูกต้องสมบูรณ ์
4. โรงเรียนมรีะบบ
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา บริหาร
จัดการงบประมาณมี
ความคุ้มค่า ถูกต้อง
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ร้อยละ 
90 
5. รายงานผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
 
 

ระดับคณุภาพ 4 
 

1 ตุลาคม 2561  
-  
 30 กันยายน  
2562 
 

35,500 พิสมัย  ทองอาบ และคณะ 

 



 
 131 
ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 พัฒนา
ระบบ

บริหารงา
นด้วย
ระบบ

คุณภาพ 

4 2 พัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
โรงเรียน  

(8.2) 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน 
สารสนเทศโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงาน 
ในรูปแบบระบบ
เครือข่าย 
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ด าเนิน 
งานสารสนเทศ
โรงเรียน 
มีความรู้ความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

1. เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน
สารสนเทศ
โรงเรียนไดพั้ฒนา
ความรู้
ความสามารถด้าน
การด าเนินงานใน
รูปแบบระบบ
เครือข่ายที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
2. เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน
สารสนเทศสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับ
คุณภาพดี

เยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 กุมภาพันธ์ 
2561 -
กันยายน 
2561 
 

30,000 นางเบญจมาภรณ์   
จันทรชิต  
และคณะ 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 พัฒนา
ระบบ

บริหารงา
นด้วย
ระบบ

คุณภาพ 

4 2 พัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
โรงเรียน  

(8.2) 

3. เพ่ือยกระดับ
โรงเรียนให้มีระบบ
บริหารข้อมูล
สารสนเทศถูกต้องเป็น
ปัจจุบันที่แสดงความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ขององค์กรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

3. งานสารสนเทศ
โรงเรียน 
มีระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ที่แสดงความ
เชื่อมโยงสอดคล้อง
กันขององค์กรทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพที่
สูงขึ้น 

ระดับ
คุณภาพดี

เยี่ยม 
 

 

1 ก.พ. 2561 
-ก.ย.2561 
 

30,000 นางเบญจมาภรณ์   
จันทรชิต  และคณะ 

 

 4 4 ก ากับติดตามงานตาม
โครงสร้างของโรงเรียน 

(8.3) 

1. เพ่ือพัฒนา
ระบบก ากับ 
ติดตามงานตาม
โครงสร้างของ
โรงเรียนให้
ด าเนินงานภายใต้
กลยุทธ์ เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์   

1. โรงเรียน
มีระบบ
ก ากับ  
ติดตามงาน
ตาม
โครงสร้าง
ของโรงเรียน 
ให้
ด าเนินงาน 

ระดับดีเยี่ยม 1 ตุลาคม 
2561  -  
 30 
กันยายน  
2562 
 

2,500 



 
 133 
ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  4 4 ก ากับติดตาม
งานตาม

โครงสร้างของ
โรงเรียน 

(8.3) 

พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของโรงเรียน 
2.  เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และรายงาน
สรุปเปรียบเทยีบ
เป้าหมายตาม 

ภายใต้กลยุทธ์ เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ พันธ
กิจและเปา้ประสงค์
ระดับคณุภาพดีเยีย่ม 
2. โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานภายใต้กล
ยุทธ์ เพือ่ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

ระดับดีเยี่ยม 1 ตุลาคม 2561  
-  
 30 กันยายน  
2562 
 

2,500 กิ่งแก้ว   
แดงงาม 

   4 4 ก ากับติดตามงานตาม
โครงสร้างของโรงเรียน 

(8.3) 

แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
3. เพื่อประสานการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงาน และ
รายงานสรุปแผนงาน 
โครงการ มีการ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษา
และน าสู่การปฏิบัติใน
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

พันธกิจและ
เป้าประสงค์
ระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม 
3. มีการ
ก าหนดทิศ
ทางการ
พัฒนา
สถานศึกษา
และน าสู่การ
ปฏิบัติใน
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
ครบ
กระบวนการ 
PDCA 

ระดับดีเยี่ยม 1 ตุลาคม 
2561  -  
 30 กันยายน  
2562 
 

2,500 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 8 4 4 ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้า
ของโครงการ  
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ในการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรมทีร่ะบุ
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

1. โรงเรียนมรีะบบ
สารสนเทศ  ในการ
ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรมที่
ระบุไว้ในแผนปฏิบตัิ
การที่มีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 
 
 
 

  1 ต.ค.2561  
-  
 30 ก.ย. 2562 

2,000 -  งานแผนงาน 
 

  4 4  2.  เพื่อก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรมทีร่ะบุ
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี  
3. เพื่อนิเทศและสรุปผล
การด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ให้
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด อย่างคุ้มค่า  
4. เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในระยะต่อไป  

2. มีการติดตามผล
รายงานผล 
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ 
โครงการกิจกรรม ตาม
รูปแบบการรายงาน
โครงการ ถูกต้อง
ครบถ้วน ร้อยละ 90 
3. มีการรายงานผล 
การด าเนินงานของ 
โครงการกิจกรรม 
ตามรูปแบบการ
รายงานโครงการ 
ถูกต้องครบถ้วน ร้อย
ละ 90 

ระดับดีขึ้นไป 
 

 
 

 
 
 
 
ระดับดีเยี่ยม 

 
 

  1 ต.ค.2561  
-  
 30 ก.ย. 2562 
 

2,000 -  งานแผนงาน 
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ตารางท่ี 24 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ล าดับ
ที ่

โครงการ 
กล
ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะใน
ศตวรรษที่21 
 

1 3 การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

(1.3) 

1. ผู้เรียนมีการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ
มีสุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

1. นักเรียนร้อย
ละ 95  ที่มี
สุนทรียภาพด้าน
ศิลปะดนตรี 
นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ 
2. ผู้เรียนสามารถ
ป้องกันตัวเอง
จากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข
หลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสีย่ง
ต่อความรุนแรง 
ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ95 มกราคม – 
กันยายน  
2561 

45,000 นายเอกรัตน์  
ลับโกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136  

 

ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

2 พัฒนาระเบียนวินัยส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้

2.1 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาสภาพจริงจาก
แหล่งเรียนรู ้
ที่หลากหลาย 
2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึก
การท างานเป็นกลุม่
ร่วมคิด 
ร่วมท าซึ่งจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ และ
ทักษะกระบวนการ
ต่างๆ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
การน าความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

ผู้เรยีนร้อยละ 94      
ที่มีคุณลักษะด้าน
การเรยีนรู้ ด้าน
การท างาน และ
ด้านศีลธรรม
เป็นไปตา
คุณลักษณะ และ
ค่านิยม 12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขดั
กับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

ร้อยละ 
94 

1 เม.ย. 
2561 – 30 
ก.ย. 2561 

872,100 หัวหน้าระดับ ม.1-
6   
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     4. เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และยอมรับ
ความคิดวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

     

3 พัฒนาระเบียบวินยั  ส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1 1 ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

2.2 

1.เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้  
ด้านการท างานด้าน
ศีลธรรม เป็นไป
ตามคณุลักษณะ
ของหลักสูตร
สถานศึกษา  และ
ค่านิยม  12 

ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

 

นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 94  
มีคุณลักษณะด้าน
การเรยีนรู้ ดา้นการ
ท างาน 

ด้านศีลธรรม เป็นไป
ตาคุณลักษณะของ
หลักสตูรสถานศึกษา  
และค่านิยม 12  
ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
 

ร้อยละ 
94   

มกราคม – 
กันยายน  
2561 

142,320 1.นางกชพร  
รัตนธนากาญจน ์

2.นายชัยโรจน์  
พิทักษ์ธรรม 

3.นายวิทยา  
 อินธิมาศ 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 พัฒนาระเบียบวินยัส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมอันพึงประสงค ์  

1 1 ส่งเสริมพัฒนาความ
ประพฤติและ
ระเบียบวินยั 

2.2 
1.เพื่อให้นักเรียนมีวินัย
ประพฤติปฏบิัติตาม
กฎระเบียบของทาง
โรงเรียน 
2.นักเรียนมีคณุลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ท างานและด้าน ศลีธรรม  
 
 
 

นักเรียนร้อยละ 
94 ท่ีมี
คุณลักษณะด้าน
การเรยีนรู้ ด้าน
การท างานและ
ด้าน ศีลธรรม
เป็นไปตา
คุณลักษณะ และ
ค่านิยม 12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขดั
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 

ร้อยละ 
94   

1 ต.ค. 60 
–  
30 ก.ย. 61 

9,400 1. นายประจักษ์ 
พันธ์สีมา 
2. นายประดิษฐ์   
ส่งสุข 
3. นายอรรถพล  
ศรีเลศิ 

5 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

1 1 ประกันอุบัติเหตุ
นักเรียนและคณะครู
และบุคคลากร 

1.4 

1.เพื่อให้นักเรียน คณะ
ครูและบุคลากรมี
หลักประกันเมื่อเกดิ
อุบัติเหตุในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน 
2.เพื่อลดภาระในการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
นักเรียน คณะครูและ
บุคลากรเมื่อเกิดอุบตัิเหต ุ

นักเรียน คณะครู
และบุคลากรร้อย
ละ  100  ได้รับ
การประกัน
อุบัติเหต ุ

 
 
 
 

ร้อยละ 
100   

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

1,000 นางอรุณวดี  ศรดีา
พันธ ์
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 

 
 
 

พัฒนาระเบียบวินยัส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรมอันพึงประสงค ์

 
 

1 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาบน
พื้นฐาน
ประชาธิปไตย 
2. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการ
ท างานและด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะและ
ค่านิยม12 ประการ 
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

- ผู้เรียนร้อยละ 
94  ที่มีคุณลักษะ
ด้านการเรียนรู้ 
ด้านการท างาน 
และด้านศีลธรรม
เป็นไปตาม
คุณลักษณะ และ
ค่านิยม12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

ร้อยละ 
94   

1 ตุลาคม 
2560 -30 
กันยายน 
2561  
 

53,0013 นางรัตตินันท์ 
อารยะสิทธินนท์ 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7 พัฒนาระเบียบวินยัส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1 1 ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

1. ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ในการมี
วินัยต่อตนเอง 
สังคม 
ประเทศชาติ 
2. ผู้เรยีนไดร้ับการ
พัฒนาในด้านการมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยม 12 

ประการ 
 
 

ร้อยละ 94 ของ
ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะด้าน
การเรยีนรู้ ด้าน
การท างาน และ
ด้านศีลธรรม
เป็นไปตาม
คุณลักษณะ และ
ค่านิยม 12 

ประการ ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขดั
กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 
 

ร้อยละ 
94   
 

 

ตลอดป ี

งบประมาณ 
421,540 งานส่งเสรมิ

คุณธรรมฯ / กลุ่ม
สาระฯสังคมฯ 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

8 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
 

1 1 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการปรับตัวและ
เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
เป้าหมายการเรียนรู้ 
สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการประกอบ
อาชีพ 

ผู้เรยีนร้อยละ 82 
ที่มีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยน 
แปลงของสังคม
โลกและมี
เป้าหมายการ
เรียนรู้ สร้าง
เป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 
82   

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

222,675 1.นางวิไล  กุยแก้ว 
2.นายส าเริง  บุญ
ตา 
 

9 พัฒนาระเบียบวินยัคุณธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะอัน
พึงประสงค ์

1 1 โรงเรียนสุจริต 1. ผู้เรียนเกิดทักษะการ
สื่อสารแลกเปลี่ยน
เรียนรูสู้่กระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดความคิด 
เชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและด ารง 
ชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 
2.ผู้เรียนเกิดคณุลักษณะ 
5 ประการตามแนวทาง
โรงเรียนสุจริต 

ผู้เรยีนร้อยละ 94 
ที่มีลักษณะด้าน
การเรยีนรู้ ด้าน
การท างานและ
ด้านศีลธรรม
เป็นไปตามลักษณะ
และค่านิยม12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขดั
ต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

ร้อยละ 
94   

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

50,000 นายเอกลักรตัน์  
ลับโกษา 



 
 142 
ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

10 พัฒนาระเบียบวินยัส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

1 1 สถานศึกษาสีขาว 1. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการ
ท างาน ด้านศีลธรรม 
เป็นไปตาม
คุณลักษณะ ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 
และค่านิยม 12 
ประการ 
2. เพื่อจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
กลยุทธ์ วางแผน ตา
นโยบาย 
3. เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีและไห้
นักเรียนได้รู้จักโทษ
ภัยของยาเสพติด 
4. ให้นักเรียนมีเวทีได้
แสดงออกด้านดนตรี 
กีฬา และการเต้น 
เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ผู้เรยีนร้อยละ 94 
ที่มีคุณลักษะด้าน
การเรยีนรู้ ด้าน
การท างาน และ
ด้านศีลธรรม
เป็นไปตาม
คุณลักษณะ และ
ค่านิยม12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

ร้อยละ 
94   

1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 
2561 

55,000 1.นายณัฐพล ทอง
พูน 

 



 
 143 
ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

12 พัฒนาศักยภาพคร ู
 

2 3 พัฒนาศักยภาพคร ู
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพครูสู่
กระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
และวิทยฐานะทาง
วิชาชีพครู 
 
 

ครูร้อยละ 100 ท่ีมี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนา
ศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคล
รองรับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
 
 

ร้อยละ 
100 

1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 
2561 

600,000 1.น.ส.จุธาภัค  
วรโคตร 
2. คณะครูและ
บุคลากร 
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 

12 พัฒนาสมรรถนะครู 2 3 การบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ 

1. เพื่อบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ครูร้อยละ 100 ที่มี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนา
ศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคล
รองรับการจดั
กิจกรรม 
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษ 
ที่ 21 

ร้อยละ 
100 

1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 
2561 

20,000 1.นางกิตติยา  ส่ง
สุข 
2. คณะครูและ
บุคลากรกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

13 พัฒนาสมรรถนะคร ู
 

2 3 พัฒนาสมรรถนะคร ู
 

1. จัดท าแผนการ
พัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพครู  
เป็นรายบุคคล 

2. บันทึกผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายป ี

ครูร้อยละ 100 ท่ีมี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนา
ศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคล
รองรับการจดั
กิจกรรม 
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษ 
ที่ 21 
 

ร้อยละ
100 

1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 
2561 

210,000 1.นางนภสร  เลิศ
ศร ี

2.คณะครูและ
บุคลากร 
   กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

14 พัฒนาระบบบริหารงานด้วย
ระบบคณุภาพ 

4 2 การจัดท าระเบียบ
ประวัติข้าราชการคร ู

1. เพื่อให้ทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 
2. เพื่อจัดท าสถิติ
ข้อมูลครูและบุคลากร
ให้เป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อจัดเก็บ
ทะเบียนประวัติ ก.พ.
7 ให้ปลอดภัย 
 

ระดับคุณภาพดี
เยี่ยม 
(ระดับคณุภาพ 4 : 
เกณฑร์ะดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

ร้อยละ 
100 

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 

2,000 1.น.ส.พิชญาภา  
สีนามะ 
2.นางกิตติยา   
ส่งสุข 
3.น.ส.ฐิติรตัน์  
โมทะจิตร 
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
(จ านวน/     
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

15 พัฒนาระบบบริหารด้วยระบบ
คุณภาพ 
 

4 2 ส่งเสริมระบบรักษา
ความปลอดภัย 

 
 

1. เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย ต่อนักเรียน 
ครูและบุคลากรและ
อาคารสถานท่ีของ
โรงเรียน 

2. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรเข้า
รับการอบรม 

ด้านการรักษา 

ความปลอดภัย 

โรงเรียนมีระบบ
นิเทศ ก ากับ
ติดตาม ท่ีแสดงถึง
ความก้าวหน้าของ
พันธกิจและ
เป้าประสงค์การ
เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล
และมัธยมศึกษา 
4.0 บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 
100 

 

1 ตุลาคม
2560-30
กันยายน 
2561 

50,000 1.นางเมตตา  
ปัญญาสิทธ์ิ 

2.นายบรรพชิต  
โพธิ์บอน 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2561  กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ 
กล
ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เสรมิสร้าง
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน         
(งานกองทุน
และ
สวัสดิการ) 

5 2 พัฒนาระบบ
การบริการ
และการ
จัดระบบ
บริหารงาน
กองทุนและ
สวัสดิการ 
(11.1) 

1. เพื่อให้
นักเรียนท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์ 
และนักเรียนท่ี
เรียนดี ร้อยละ 
85 ได้รับ
ทุนการศึกษา 
2. ครูและ
บุคลากรใน
โรงเรียนไดร้ับ
สวัสดิการ ร้อย
ละ 85 

1. นักเรียนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 
และนักเรียนท่ีเรยีน
ดี ร้อยละ 85 ได้รับ
ทุนการศึกษา 
2. ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนไดร้ับ
การบริการด้านเงิน
สวัสดิการ ร้อยละ 
85 

85 
 
 
 
 
 

85 
 

ประชุมภาคเรยีนละ 
(1 ครั้ง) 

ปีงบประมาณ 
2561 

16,000 นางวลัย นามวงศ ์

2 เสรมิสร้าง
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน   
(งานชุมชุน
และภาคี
เครือข่าย) 

5 2 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษา
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
(11.1) 
 

เพื่อพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือภาค
ประชาชน
สถาบันการศึกษ
าต่อเข้ามามสี่วน
ร่วมในการ
ก าหนดความ
ต้องการและ
สนับสนุน 

มีส่วนเกี่ยวข้องได้
เข้าร่วมประชุม
วางแผนก าหนด
ความต้องการ
พัฒนาสาระรายวิชา
และร่วมประเมิน
คุณภาพของผู้เรียน
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

ประชุม 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

ปีงบประมาณ 
2561 

41,000 นางสุพัตรา  ไชยโชต ิ
และคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

     การจัดการศึกษา  
เป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึก
ประสบการณ์ที่
บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา
สู่กระบวนการ
เรียนรู้  
รวมถึงการ
ให้บริการ
สาธารณะเพื่อ
สังคม 

     

    จัดท าระบบ
ข้อมูลการ
ให้บริการ
สาธารณะ 

 

เพื่อพัฒนา ระบบ
ข้อมูลการ
ให้บริการ

สาธารณะกับ
บุคคล หน่วยงาน 
ชุมชน ท้องถิ่นที่
แสดงความพึง

พอใจท่ีเข้ามาเป็น
ภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ 

บุคคล หน่วยงาน 
ชุมชน ท้องถิ่นที่เข้า
มาเป็นภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือ ต่อการ
ให้บริการของโรงเรียน 

มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากกท่ีสุด 

 ปีงบประมาณ 
2561 

11,000 นางสุพัตรา   
ไชยโชต ิ

และ
คณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 พัฒนาสื่อ
และแหล่ง
เรียนรู้ (งาน
ธนาคาร
โรงเรียน) 

3 2 1. พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้งาน
ธนาคารโรงเรียน 
(7.2) 
กิจกรมส่งเสรมิ
การออมของ
นักเรียน 

1.  เพื่อให้
นักเรียนเห็น
ความส าคญัของ
การออมให้รู้จัก
การใช้เงินได้
อย่างถูกต้อง 
2.  เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและ
ปลูกฝังให้
นักเรียนมีนสิัยรัก
การออมด้วย
ตนเอง 
3.  เพื่อให้
นักเรียนรูจ้ักวธีิ
เลือกการออมได้
ตรงตามความ
ต้องการ 

1. นักเรียนเห็น
ความส าคญัมีทัศนคติที่
ดีต่อการออม 
2. นักเรียนมีนิสยัรัก
การออมสามารถวาง
แนวทางในการใช้เงิน
ได้ด้วยเหมาะสม 
3. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้
แสดงออกถึง
ความสามารถท่ีมตี่อ
การออมไดด้ ี

82 ปีงบประมาณ 
2561 

21,100 นางสาว
สร้อยทอง   
ท่าโพธ์ิ 
และ
คณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 ส่งเสริม
และพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษ
าตามกลุ่ม
ศักยภาพ
ของผู้เรียน 
(งานน้ า

ดื่ม) 

3 2 1. น้ าดื่ม
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

7.2 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
บุคลากรและ
นักเรียนได้ดืม่น้ า
ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
จากกระทรวง
สาธารณสุข2. 
เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
บุคลากรและ
นักเรียนได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
    3. เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในน้ า
ดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัยให้แก่
บุคลากรและ
นักเรียน 

 

1. บุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ 90 
ได้ดืม่น้ าที่ไดร้ับรอง
มาตรฐานจาก
กระทรวงสาธารณสุข 
   2. บุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ 90 
ได้รับความสะดวก
อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

   3. บุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ 90 มี
ความมั่นใจในน้ าดื่มที่
สะอาดและปลอดภยั 

90 ปีงบประมาณ
2561 

80,000 นางนิตยา  
วิเศษสังข์ 

และ
คณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 พัฒนาสื่อ
และแหล่ง
เรียนรู้ (งาน
โสตฯ) 

3 2 1. พัฒนา/
ปรับปรุงอุปกรณ์
โสตฯในช้ันเรียน 
(7.1) 
พัฒนา/ปรับปรุง
อุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
(Purpose) 
1. เพื่อให้ครูมี
เทคโนโลยีในการ
ถ่ายทอดความรู้
ในห้องเรียน 
2. เพื่อให้
นักเรียนได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างท่ัวถึง
เข้าใจง่าย 

ครูร้อยละ 85 มีความ
คิดเห็นท่ีดตี่ออุปกรณ์
โสตฯในช้ันเรียน 
นักเรียนร้อยละ 85 มี
ความคิดเห็นท่ีดีต่อ
อุปกรณ์โสตฯในช้ัน
เรียน 
 
 

85 1ตุลาคม2560 
–  
30 กันยายน 
2561 

1,460,000 นายไพรนคร  
ชิณะแขว 

  3 2 2. พัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
สื่อและเครือข่าย
โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา SSK 
Channel  
(7.1) 
 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
(Purpose) 
เพื่อพัฒนาระบบ
สื่อและเครือข่าย
โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา SSK 
Channel 

ครูและนักเรียนร้อย
ละ 85 มีความคิดเห็น
ที่ดีต่อโทรทัศน์เพื่อ
การเรยีนการสอน 
 
 
 

85 1ตุลาคม2560 
–  

30 กันยายน 
2561 

190,000 นายไพรนคร  
ชิณะแขว 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  3 2 3. พัฒนา/
ปรับปรุงอุปกรณ์
ภายในห้องโสตฯ
,ห้องประชุม 

(7.1) 
 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
(Purpose) 
เพ่ือซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาให้
พร้อมในการ
ให้บริการแก่ครู
นักเรียนและ
ชุมชน 

ครูและนักเรียนร้อย
ละ 85 มีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการ

อุปกรณ์โสตฯ 
 
 
 

85 1ตุลาคม2560 
–  

30 กันยายน 
2561 

80,000 

380,000 
นายไพรนคร  

ชิณะแขว 

6 พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 
21 
(งาน
ห้องสมุด) 

1 1 1.กิจกรรม
ส่งเสริมนิสยัรัก
การอ่านครูและ
นักเรียน 
(1.1X 

1.  เพื่อใหผู้้เรียน
เห็นความส าคัญ
ของห้องสมุดให้
รู้จักการใช้
ห้องสมุดได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

 

1. ผู้เรียนเห็น
ความส าคญัมีทัศนคติที่
ดีต่อห้องสมดุ 
2. ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านมีการพัฒนา
ทักษะในการค้นคว้า
หาความรู ้
 

85 พฤศจิกายน 
2560 – 
มกราคม 
2561 

10,000 นางสาวบุญล้อม  
กันตรง 
และ
คณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     2.  เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและ
ปลูกฝังใหผู้เ้รียน
มีนิสัยรักการอ่าน
การค้นคว้าได้
ด้วยตนเอง 
3.  เพื่อใหผู้้เรียน
รู้จักวิธีเลือกอ่าน
หนังสือไดต้รง
ตามความ
ต้องการ 
 

3. ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมและได้
แสดงออกถึง
ความสามารถท่ีม ี
 
 
4. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  1 1 2. กิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน 
(1.4) 

1. เพื่อปลูกฝัง
และส่งเสรมิให้
นักเรียนมีนสิัยรัก
การอ่าน 
2. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้
นักเรียนเห็น
ความส าคญัของ
ห้องสมุด และเข้า
ใช้บริการมาก
ยิ่งข้ึน 
3. เพื่อกระตุ้น
และส่งเสรมิให้มี
การจัดท า
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนและให้
ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 
 

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 
2. ผู้เรียนเห็น
ความส าคญัของห้อง
มุดและเข้าใช้บริการ
มากขึ้น 
3. กระตุ้นผูเ้รียนและ
ส่งเสริมให้มีการจัดท า
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนและให้ชุมชน
เข้ามามสี่วนร่วม 
4. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
นิสัยรักการอ่านการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในโรงเรียนจนถึง
ชุมชน 

85 1  กรกฎาคม 
– 

 31 สิงหาคม 
2561 

20,000 นางสาวบุญล้อม  
กันตรง 
และ

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 154 
ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     4. เพื่อส่งเสรมิให้เด็ก
และเยาวชนมีนิสัยรัก
การอ่านการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งใน
โรงเรียนจนถึงชุมชน 

     

  1 1 3. พัฒนา
ระบบ
บริหารงาน
ห้องสมุด      
(7.1) 

1. เพื่อเป็นการพัฒนา
บริหารงานห้องสมุด
ให้มีประสิทธิภาพ  มี
สื่อประเภทเทคโนโลยี
ทีทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให้บริการสืบ
ค้นหาข้อมูล และ
อ านวยความสะดวก
ต่อผู้มาใช้บริการให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว  

 

1. พัฒนาบริหารงาน
ห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพ  มีสื่อ
ประเภทเทคโนโลยีที
ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ให้บริการสืบค้นหา
ข้อมูล และอ านวย
ความสะดวกต่อผูม้า
ใช้บริการให้เป็นไป
อย่างรวดเร็ว  
 

85 ต.ค.60 – ก.ย.
61 

270,000 นางยุพิน   
จันทร์ศร ี

และ
คณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ กล
ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7 1.พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 
21 (งาน
อนามัย) 

1 1 1. ตรวจ
สุขภาพ

ประจ าปีของ
นักเรียน
ประจ าปี
การศึกษา 

2561  
     

1. เพื่อให้นักเรียน มี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถภาพท่ีดี ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

-นักเรียนทุกระดับชั้น
เข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 92 มีน้ าหนัก
ส่วนสูง  และ
สมรรถภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

92 กรกฎาคม  

2561 

420,000 
 

นางมุสิกมาศ 

อาษาศร ี

และ

คณะกรรมการ 

1 1 2. ตรวจ
สุขภาพ
ประจ าปีครู
และบุคลากร 
ปีการศึกษา 
2561  

 

   มิถุนายน – 
กันยายน 
2561 

3,000 นางมุสิกมาศ

อาษาศร ี

และ

คณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  1 1 3. การเต้น
ลีลาศและ

กิจกรรมเข้า
จังหวะเพื่อ
สุขภาพ   

 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 3,000 นางมุสิกมาศ อาษาศร ี

และคณะกรรมการ 

2.พัฒนา
ระบบ

บริหารงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ 
(งาน

อนามัย) 

4 4 1. พัฒนา
ระบบการ
บริหารงาน
พยาบาล  

 

1.มีเวชภัณฑ์ยา
ให้บริการอย่าง
เพียงพอตลอดปี
การศกึษา 
2. มีวัสดุส านักงานใช้
อย่างเพียงพอ 
3.มีครุภัณฑ์ส าหรับ
การให้บรกิารแก่ครู 
นักเรียน บุคลากร 

 

-งานอนามัย 
ร้อยละ 100 
มีวัสดุใช้ใน
ส านักงาน 

-งานอนามัยมี
ครุภณัฑ์ที่
ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ
ในการ

ให้บริการ
นักเรียน ครู 
บุคลากร 

100 ต.ค.60 – ก.ย.61   64,000 นางมุสิกมาศ อาษาศร ี

และคณะกรรมการ 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

8 เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน (งาน

ประชาสมัพันธ์
) 

5 2 1. พัฒนา
งานประชา 
สัมพันธ์ 
 

 

เพื่อให้โรงเรียนมี
สื่อกลางในการ
ประชาสมัพันธ์
อย่างทั่วถึงทั้ง
ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

ครู บุคลากร 
นักเรียนได้
รับทราบ             
ช่าวสาร ร้อย
ละ  100 
ชุมชน 
รับทราบ
ข่าวสารการ
ด าเนินงาน/
กิจกรรมร้อย
ละ 100 

100 ต.ค.60 – ก.ย.61 282,600 นายศักดิ์ชาย เกษร 
กรรมการ
ประชาสมัพันธ์ 

9  1 2 1. พัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
ทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 
21 (1) / 
ส่งเสริม
ผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 
21 (4)  

1. เพื่อให้ผู้เรียน
รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีมี
จริยธรรมและ
ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
การเข้าถึงองค์
ความรู้เพื่อการ
เรียนรู้การสื่อสาร
และการด าเนิน 

1. ผู้เรียนร้อย
ละ 85  
ที่รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มี
จริยธรรมและ
ทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

85 ต.ค.60 – ก.ย.61 150,000 น.ส.ดารณี วัฒนปาณ ี
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

    1.4 
พัฒนา
ศักยภาพ
ของนักเรียน
ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และ
คอมพิวเตอร ์

วิถีชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

     

 2 2 2 1. เพื่อให้ครู
มีทักษะการ
สร้าง
นวัตกรรม มี
การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการ
สอน 
 

ครู ร้อยละ 82  
มีทักษะการสร้าง
นวัตกรรม มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

82 ต.ค.60 – ก.ย.61 150,000 น.ส.ดารณี 
วัฒนปาณ ี
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  2 2 2. พัฒนาครู
สู่ความเป็น
ครูใน
ศตวรรษที่ 
21 (2) / 
พัฒนาครูให้
มีทักษะการ
ใช้สื่ออย่างมี
ประสิทธิภา
พ (14) 
 

1. เพื่อให้ครูมี
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรม มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

ครู ร้อยละ 
82  
มีทักษะการ
สร้าง
นวัตกรรม มี
การใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน
การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

82 ต.ค.60 – ก.ย.61 150,000 น.ส.ดารณี วัฒนปาณ ี
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  3 2 3. พัฒนาสื่อ
และแหล่ง
เรียนรู้ (7) / 
พัฒนาแหล่ง
เรียนรูโ้ดยใช้
ระบบ
เทคโนโลยี
เพื่อให้เข้าถึง
ความรู้และ
สร้าง
บรรยากาศที่
เอื้อต่อการ
เรียนรู้ (21) 
         
 

1. พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ     
ห้องสืบค้น
ความรู้ที่น าระบบ
เทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอื้อ           
ต่อการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่ม
สาระ 
 
 

1. โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติกา
ร ห้องสืบค้น
ความรู้ที่น า
ระบบ
เทคโนโลยี
การเข้าถึง
ความรู้ แหล่ง
เรียนรู ้
2. ครูมีทักษะ
ในการใช้
เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนรู ้
ร้อยละ 85  
3. นักเรียนมี
ทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการ
เรียนรู้ ร้อย
ละ 85 

 ต.ค.60 – ก.ย.61 510,000 นายธุวลักษณ์ แก้วคณู 

 

 
 



 
 

161  
 
ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  3 2 4. พัฒนาสื่อ
และแหล่ง
เรียนรู้ (7) / 
พัฒนาระบบ
เครือข่ายเพื่อ
รองรับการจดั
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
(23) 
 

1. พัฒนา
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อ
รองรับการจดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู
และผูเ้รียน
ครอบคลมุพื้นท่ี
ในโรงเรียน 
 
 

1. โรงเรียนมี
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ที่รองรับการ
จัดกิจกรรม
การเรยีนรู้
ของครูและ
ผู้เรยีน 
2. ครูใช้
อินเตอร์เนต็
เพื่อการ
เรียนรู้ ร้อย
ละ 85  
3. นักเรียนใช้
อินเตอร์เนต็
เพื่อการ
เรียนรู้ ร้อย
ละ 85 

85 ต.ค.60 – ก.ย.61 444,550 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  4 2 5. พัฒนาระบบ
บริหารงานด้วย
ระบบคณุภาพ 
(8) / พัฒนา
ระบบ
สารสนเทศให้
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันท่ี
เชื่อมโยงของ
องค์กรทั้ง
ภายในและ
ภายนอก (25) 
 

1. พัฒนาระบบ
บริหารข้อมลู
สารสนเทศ
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันท่ีแสดง
ความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันของ
องค์กรทั้งภายใน
และภายนอก 
 
 

1. โรงเรียนมี
ระบบบรหิาร
ข้อมูล
สารสนเทศ
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันที่
แสดงความ
เชื่อมโยง
สอดคล้องกัน
ขององค์กรทั้ง
ภายในและ
ภายนอก ใน
ระดับคณุภาพ
ดีเยี่ยม  

 ต.ค.60 – ก.ย.61 25,000 น.ส.วิภาพร ชิณะแขว 
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ตารางท่ี 25 (ต่อ) 
ล าดับที ่ โครงการ กลยุทธ ์ มาตรฐาน

การศึกษา 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

10 พัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 
(สหกรณ์
โรงเรียน) 

3 1 

พัฒนา
คุณภาพการ
บริการการ
ขายสินค้า
ด้วยระบบ
บาร์โค้ช 

7.2 

เพื่อให้ครู 
บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้รับบริการได้ใช้
บริการการซื้อ
ขายสินค้าที่มี
คุณภาพรวดเร็ว
ทันใจและ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ
ได้รับการ
อ านวยความ
สะดวก 
สภาพแวดล้อ
มแหล่งเรียนรู้
ในระดับ
คุณภาพ         
ดีเยี่ยม 

ระดับคณุภาพ         
ดีเยี่ยม 

1-31  มีนาคม  
2561 

(ระยะที่ 1) 
100,000 

 นางวราพร   
เจริญยุทธ 
และคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

11 พัฒนา
ระเบียบวินยั
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
(งานศูนย์
สิ่งแวดล้อม) 

1 1,2 1 .ส่งเสริม
การ
ด าเนินงาน
ของศูนย์
สิ่งแวดล้อม
ศึกษาจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 
 

วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
(Purpose) 
1.เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
ลดปรมิาณขยะ
ในโรงเรียน 
2.เพื่อสร้าง
จิตส านึกองค์
ความรู้และ
จิตส านึกการน า
ขยะมาใช้
ประโยชน์ใน
โรงเรียนตาม
หลัก 3Rs 
3.เพื่อพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพใน
การจัดการขยะ
และน าขยะมา
ใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียน 

ครูและผู้เรียนร้อย
ละ 87  
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความ
ภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่น ความเป็น
ไทย และเห็น
คุณค่าเกีย่วกับภูมิ
ปัญญาไทยและ
แสดงออกได้อย่าง
เหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 

87 ต.ค.60 – ก.ย.61 50,000 นางสุกัญญา  ทีงาม 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กล
ยุทธ์ 

มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     4.เสริมสรา้ง
ผู้เรยีนให้มี
ทักษะในการ
ท างาน รักการ
ท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับ
อื่นได ้และมีเจต
คติที่ดี ต่ออาชีพ
สุจรติ 

     

12 พัฒนาสื่อ
และแหล่ง

เรียนรู้ 
(อาคาร
สถานท่ี) 

3 2 พัฒนางานบริการ
อาคารสถานท่ี
และ
สภาพแวดล้อม 
 

- เพื่อให้โรงเรียน
มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและ
สภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรยีน 

ผู้รับบริการ
ได้รับการ
อ านวยความ
สะดวก 
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้  
อยู่ในระดับ
คุณภาพที่ดี
เยี่ยม(ระดับ
คุณภาพ 4 : 
เกณฑร์ะดับ
มาตรฐาน
การศึกษา) 

 ต.ค.60 – ก.ย.61 1,220,000 นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ กล

ยุทธ์ 
มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

  3 2 2 พัฒนางาน
บริการ
สภาพแวดล้อม 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 200,000. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม 

  3 2 3 พัฒนาระบบ
รักษาความ
ปลอดภัย 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 800,000 นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม 

  3 2 4 พัฒนาระบบ
ดูแลรักษาความ
สะอาด 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 -. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม 

13 พัฒนาส่งเสรมิ
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี 

นักเรียน
โรงเรียนมัธยม
ไทยแลนด์ 4.0  

 
 

1 1 1. พัฒนาวง 
โยธวาทิต 
 

1. ผู้เรียนมีการ
พัฒนาร่างกาย 
จิตใจมี
สุนทรียภาพ 
และสามารถ
ป้องกันตนเอง
จากภัยสังคม 
 

 ผู้เรียนร้อยละ 
95 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และ
พัฒนาส่งเสรมิ
ความสามารถ
ทางด้านดนตรี 
นักเรียน
โรงเรียนมัธยม
ไทยแลนด์ 4.0 

95 ต.ค.60 – ก.ย.61 100.000
บาท 

นายเอกรัตน์ ลับโกษา 
และคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ กล
ยุทธ์ 

มาตรฐานการศึกษา กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 1.พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 

         

  1 1 2. พัฒนาวง
ดนตรสีากล-
ลูกทุ่ง 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 100,000 
บาท 

นายเอกรัตน์ ลับโกษา 
และคณะกรรมการ 

  1 1 3. พัฒนาวง
โปงลาง 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 50,000 บาท นายเอกรัตน์ ลับโกษา 
และคณะกรรมการ 

  1 1 4. พัฒนาวง
ดนตรไีทย 

   ต.ค.60 – ก.ย.61 50,000 บาท นายเอกรัตน์ ลับโกษา 
และคณะกรรมการ 
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ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ล าดับที ่ โครงการ 
กล
ยุทธ์ 

มาตรฐาน
การศึกษา 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

14 : พัฒนา
สื่อและ
แหล่ง
เรียนรู ้

 

1 3 1. ช าระค่า
น้ าประปา 
 

 

เพื่อให้ครู 
บุคลากร นักเรียน 
ผู้จ าหน่ายอาหาร
และพนักงานท า
ความได้ใช้บริการ 
น้ าประปาอย่าง
เพียงพอ 

ผู้รับบริการได้รับ
การอ านวยความ
สะดวก 
สภาพแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ใน
ระดับคณุภาพ         
ดีเยี่ยม 

ระดับคณุภาพ         
ดีเยี่ยม 

1 ตุลาคม 2560 
–                 
30กันยายน 
2561 
(ระยะที่ 1-2                
ของ
ปีงบประมาณ) 

100,000 
 
 

 
นางวรรณา  ศริิดล 

คณะกรรมการ                 
งานศูนย์อาหาร 

 

    2.จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ ์

    50,000  บาท 
 

 

    3.จัดจ้าง
บุคลากรติดตั้ง
ระบบน้ า
บาดาล 

    20,000  บาท  

    4.ปรับปรุง
และซ่อมบ ารุง
เครื่องอ านวย
ความสะดวก
และคณุภาพ
ภายในห้อง
รับประทาน
อาหารคร ู

    23,500  บาท  
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   ส่วนที่  5 
การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 

1. ระบบการก ากับติดตามของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงระบบของการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 ระบบการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผ่านงานประจ าตามโครงสร้างการ
บริหารที่มีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายของการวัดประสิทธิผลใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือ
ก ากับและประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ รวมทั้งงานด้านกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลทั้งในระดับแผนงานโครงการและกิจกรรมตามค าสั่งของ
โรงเรียนการวัดผลการด าเนินการด้านประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี และค่าเป้าหมายเมื่อ
สิ้นสุดแผนกลยุทธ์  
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2. ระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 2 ระบบคือระบบงานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหารที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการ
ก ากับและปรับปรุงผลการด าเนินการและการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จของผลการด าเนินการการด าเนินการเพ่ือความส าเร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้ทบทวนก ากับและประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ.น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 S หมายถึง System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการด าเนินการ  
ที่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม ได้แก่ ระบบที่มีการวางแผน 
(Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ (Act) หรือ PDCA 
 S หมายถึง Satisfaction เป็นองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 K หมายถึง Knowledge-Based Education การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่บน
ฐานของความรู้ที่เหมาะสม 

4) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
โครงสร้างการบริหารและใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
3. การรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

การรวบรวมผลการด าเนินงาน โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้อง 
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 
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โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
  1. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้  
โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม นั้นๆ 
  2. สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เป็น 2 ระยะ คือ 
   2.1 ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม   
   2.2 ระยะที่ 2 เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
  3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
   3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
   3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   3.3 ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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ค ำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ที ่287 /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 
     …………………………………………….. 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญในกำร 
จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดที่ 6 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนั้นเพ่ือให้กำรศึกษำของ
โรงเรียนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรบริหำรงบประมำณ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำผู้เรียน โรงเรียน
สตรีสิริเกศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1.1 นำยสุธี  ชินชัย   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
1.2 นำยวิเศษ  น้อยม่ิง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
1.3 นำยยงยุทธ  พรหมทำ   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.4 นำยเทพปทำน   สีแก้ว   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
1.5 นำยวิชิต  มั่นใจ รักษำกำรแทน รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 มีหน้าทีใ่ห้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 

2. คณะอนุกรรมการแผนงาน 
 2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.1.1 นำยวิเศษ  น้อยม่ิง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   ประธำนกรรมกำร 
 2.1.2 นำยวัลลภ  สหธรรมมิกะชำติ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร    รองประธำนกรรมกำร 
 2.1.3 นำงเยำวลักษณ์  น้อยมิ่ง  แผนงำนงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กรรมกำร 
      2.1.4 นำงล ำไย  ศรีนุกูล   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  กรรมกำร 
      2.1.5 นำงพิสมัย  ทองอำบ   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  กรรมกำร 
      2.1.6 นำงเบญจวรรณ  โชติกุล  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  กรรมกำร 
 2.1.7 นำยอรรถพล  ศรีเลิศ   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ  กรรมกำร 
       ศำสนำ และวัฒนธรรม  
 

               /2.1.8 นำยพีรกำนต์... 
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2.1.8 นำยพีรกำนต ์ หมวดแก้ว แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ กรรมกำร   
  และพลศึกษำ 
2.1.9 นำยฉัตรชัย  สุวรรณพรหม แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ   กรรมกำร 
2.1.10 นำงกำญจนำ  ชิดดี  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 
   และงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
2.1.11 นำงสำวดำรณ ี วัฒนปำณี  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  กรรมกำร 
   และเทคโนโลยี    
2.1.12 นำงรัตตินันท์  อำรยะสิทธินนท์  แผนงำนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   กรรมกำร 
    งำนส่งเสริมประชำธิปไตยและงำนสภำนักเรียน กรรมกำร 
2.1.13 นำงสำวลลิตำ  สำยแก้ว  แผนงำนงำนทะเบียนวัดผลและประเมินผล  กรรมกำร 
2.1.14 นำยบรรพชิต  โพธิ์บอน  แผนงำนงำนนิเทศภำยในงำนวิทยุสื่อสำร  กรรมกำร 
   และกล้องวงจรปิด 
2.1.15 นำยวัชรำ  สิงห์ชะฎำ  แผนงำนงำนพัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
2.1.16 นำงวิรงรอง  วิเศษ  แผนงำนงำนวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
2.1.17 นำยศักดิ์ชำย  เกษร  แผนงำนงำนแนะแนว และงำนประชำสัมพันธ์ กรรมกำร 
2.1.18 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว  แผนงำนงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  กรรมกำร 
2.1.19 นำงผัสนี  พำนพรหม  แผนงำนงำนโรงเรียนวิธีพุทธ   กรรมกำร 
2.1.20 นำยวรพจน์  นำคถมยำ  แผนงำนงำนโรงเรียนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กรรมกำร 
2.1.21 นำงสำวขวัญใจ  ภำพันธ์  แผนงำนงำนศูนย์อีริค (ERIC)งำนห้องเรียนพิเศษ   กรรมกำร   
    ตำมโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
    กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (EP/MEP)  
2.1.22 นำงปิยำพร  พรหมทำ  แผนงำนงำนศูนย์ภำษำอังกฤษ   กรรมกำร 
2.1.23 นำงประภำ  สมสุข  แผนงำนงำนสะเต็มศึกษำ    กรรมกำร 
2.1.24 นำงปิยลดำ  หำรไชย  แผนงำนงำนภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง  กรรมกำร 
2.1.25 นำงสำวพัลยมน  เย็นสมุทร  แผนงำนงำนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์  กรรมกำร   
2.1.26 นำงสำววีระยำ  บุญพำมำ  แผนงำนงำนห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์  กรรมกำร    
2.1.27 นำงศิริรัตน์  ธนทองค ำเหลือ  กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กรรมกำร 
    และงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียน 

2.2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
2.2.1 นำยเทพปทำน  สีแก้ว   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ ประธำนกรรมกำร 
      และแผนงำน 
              /2.2.2 นำงศิริวรรณ... 
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2.2.2 นำงศิริวรรณ  มะโรณีย์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน รองประธำนกรรมกำร  
2.2.3 นำงพิสมัย  ทองอำบ  แผนงำนงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กรรมกำร 
    และแผนงำน 
2.2.4 นำงมนัสนันท์  ละเลิศ  แผนงำนงำนกำรเงินและบัญชี   กรรมกำร 
2.2.5 นำยธีรศักดิ์  ชูแก้ว  แผนงำนงำนพัสดุ     กรรมกำร 
2.2.6 นำยนพพร  ศรปัญญำ  แผนงำนงำนแผนงำน    กรรมกำร 
2.2.7 นำงกิ่งแก้ว  แดงงำม  แผนงำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
2.2.8 นำงสำวพัชรำ  โถทอง  แผนงำนงำนธุรกำร    กรรมกำร 
2.2.9 นำงนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน  กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 

2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.3.1 นำยยงยุทธ  พรหมทำ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ประธำนกรรมกำร 
2.3.2 นำยประจักษ์  พันธสีมำ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    รองประธำนกรรมกำร 
2.3.3 นำงวิไล  กุยแก้ว  แผนงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร   
   แผนงำนงำนระบบดูแลกำรช่วยเหลือนักเรียน  
2.3.4 นำงสำวพิชญำภำ  สีนำมะ  งำนบริหำรงำนบุคคล งำนจัดท ำทะเบียนประวัติ กรรมกำร   
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร งำนประเมินผลกำร 
   ปฏิบัติงำนของบุคลำกร และงำนเวรยำมรักษำควำมปลอดภัย  
2.3.5 นำยวิทยำ  อินธิมำศ  แผนงำนงำนกิจกำรนักเรียน   กรรมกำร 
2.3.6 นำยประดิษฐ์  ส่งสุข  แผนงำนงำนสำรวัตนักเรียน   กรรมกำร 
2.3.7 นำงชนิดำพร  ดวงแสง  แผนงำนงำนประกันอุบัติเหตุ   กรรมกำร 
2.3.8 นำงวิจิตรำ  บุญเย็น  แผนงำนงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  กรรมกำร 
2.3.9 นำงรัตตินันท์  อำรยะสิทธินนท์  แผนงำนงำนงำนส่งเสริมประชำธิปไตย  กรรมกำร 
   และงำนสภำนักเรียน 
2.3.10 นำยเอกรัตน์  ลับโกษำ  แผนงำนงำนโรงเรียนสุจริตและงำนดนตรีศึกษำ กรรมกำร 
2.3.11 นำยณัฐพร  ทองพูน  แผนงำนงำนสถำนศึกษำสีขำว   กรรมกำร 
2.3.12 นำงสำวเพ็ญประภำ  บุญพิพัฒมงคล  กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 

2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2.4.1 นำยวิชิตมั่นใจ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป    ประธำนกรรมกำร 

2.4.2 นำยฉัตรชัย  สุวรรณพรหม  หัวหน้ำงำนและแผนงำนอำคำรสถำนที่  รองประธำนกรรมกำร 
  และแหล่งเรียนรู้ 
2.4.3 นำงดวงศิริ  สุขประเสริฐ  แผนงำนงำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป กรรมกำร 
2.4.4 นำงกชพร  รัตน์ธนำกำญจน์   แผนงำนงำนอนำมัยโรงเรียน   กรรมกำร 
          /2.4.5 นำงสำวบุญล้อม... 
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2.4.5 นำงสำวบุญล้อม  กันตรง   แผนงำนงำนห้องสมุด    กรรมกำร 
2.4.6 นำงวลัย  นำมวงศ ์   แผนงำนงำนสวัสดิกำรและกองทุน   กรรมกำร 
2.4.7 นำยไพรนคร  ชิณะแขว   แผนงำนงำนโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
2.4.8 นำงนิตยำ  วิเศษสังข์   แผนงำนงำนสวัสดิกำรและน้ ำดื่ม   กรรมกำร 
2.4.9 นำงสุพัตรำ  ไชยโชติ   แผนงำนงำนโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย กรรมกำร 
2.4.10 นำงวรรณำ  ศิริดล   แผนงำนงำนโภชนำกำรและศูนย์อำหำร  กรรมกำร 
2.4.11 นำงสุกัญญำ  ทีงำม   แผนงำนงำนศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมกำร 
2.4.12 นำยวิชิต  มั่นใจ   แผนงำนงำนยำนพำหนะ    กรรมกำร 
2.4.13 นำงสำวสร้อยทอง  ท่ำโพธิ์   แผนงำนงำนธนำคำรโรงเรียน   กรรมกำร 
2.4.14 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร   แผนงำนงำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย กรรมกำร 
2.4.15 นำงเบญจมำส  เข็มพงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  

2.5 นำงโสภำ  พิเชฐโสภณ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6 นำงฐำนิตำ  วัฒนพฤกษชำติ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.7 นำงเทพำ  สระแก้ว   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.8 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.9 นำงสำงชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร     
มีหน้าที ่1. ศึกษำ ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ำประสงค์ของโรงเรียนจำกแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
              ปงีบประมำณ 2561-2564 

    2. จัดท ำแผน / โครงกำร / กิจกรรม ของกลุ่มบริหำรงำน / งำน /กลุ่มสำระฯ ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ 
        แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ 2561-2564 
    3. พิจำรณำจัดสรรเงินงบประมำณ ตำมโครงกำร / กิจกรรม / งำนของกลุ่มบริหำรงำน / งำน / กลุ่มสำระฯที่รับผิดชอบ 
    4. ก ำกับ ติดตำม ควบคุม กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน / โครงกำรที่ได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรในแผนปฏิบัติกำร 
        ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพ บังเกิดผลต่อกำรด ำเนินงำน 
   5. เป็นคณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน / โครงกำร 
       ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 ตำมงำนที่รับผิดชอบ 
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำหรืออุปสรรค     

ในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนให้โรงเรียนทรำบเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2560  ถึง  วันที่ 30 เดือนกันยำยน  พ.ศ. 2561 
 
สั่ง ณ วันที่ 21  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ. 2560 
 
      

(นำยสุธี    ชินชัย ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 


