


ความเห็นชอบ 

     ในนาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563  ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน  2563 
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                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค านิยม 

           โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครอง และชุมชนในด้านการจัดการเรียน
การสอน  มีนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมาก ในการด าเนินกิจกรรม 
ทุกกิจกรรมจึงเป็นท่ีสนใจของผู้ปกครอง  และชุมชน  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้มีส่วน
ร่วมในการให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  และได้เสนอความ
คิดเห็น ก ากับ ติดตามดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โรงเรียนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
 
 

                                      นายสุข  มีกุล 
                                         ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 
   

       แผนปฏิบัติการ  นับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ ต่างๆ ในโรงเรียน  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โรงเรียนได้น าเอาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจัดการศึกษา และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน  โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกล
ยุทธ์ของโรงเรียน   
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  

       โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกคน ท่ีมีส่วน
ช่วยให้การจัดท าแผนปฏิบัติการเล่มนี้ส าเร็จด้วยดี แลขอให้กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ  ได้ยึด
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  โดยมีการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

             
           (นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลสถานศึกษา 
       1.1  ข้อมูลทั่วไป  
  สถานที่ต้ัง  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 านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
  

  บริเวณโรงเรียน 
   แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ 
    - สตรีสิริเกศ  1 มีพื้นท่ี    9  ไร่   1  งาน   73.2  ตารางวา 
    - สตรีสิริเกศ  2 มีพื้นท่ี  13  ไร่   3  งาน   32.0  ตารางวา 
    - บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพื้นท่ี 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา 
    - คณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อท่ีดินจากนางประน้อม  หม้อทิพย์ 
                                 และมอบให้โรงเรียน พื้นท่ี  37.5 ตารางวา   
   รวมมีพื้นท่ี  26 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา 
  
         1.2  ประวัติ 
               อดีตนักเรียนของโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  เรียนรวมกับนักเรียนชาย 
ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียน 
ศรีสะเกษวิทยาลัย  

 พ.ศ.  2482 - ต้ังเป็นโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ขณะนั้นมีครู  7  คน   
มีนักเรียนช้ัน ป.3 , ป.4  และ ม.1  (ม.1 รับนักเรียนหญิงล้วน 
ส่วน ป.3 และ ป.4  รับท้ังชายและหญิง) 

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

 พ.ศ.  2517 - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ. 2  เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา 
ด้านวิชาการบุคลากร และอาคารสถานท่ี เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ 
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โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และด าเนินการสอนตามหลักสูตร 
 พ.ศ.  2518 - โรงเรียนเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ.  2520 - ได้รับอาคารสถานท่ีจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งย้ายออกไปอยู ่
                  สถานท่ีใหม่ท าให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานท่ีเพิ่มขึ้น  
                    โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงมีบริเวณ  2  ส่วน  คือ ด้านสตรีสิริเกศ 1  และ 
                    ด้านสตรีสิริเกศ  2 
 พ.ศ.  2521 - ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก  เป็นเงิน  6,444,000  บาท  

(หกล้านส่ีแสนส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)  เพื่อต่อเติมอาคารเรียน  
สร้างอาคารเรียนแบบ  318  โรงฝึกงาน ห้องน้ าห้องส้วมและปรับปรุง 

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

 พ.ศ.  2525 - ได้รับอนุญาตจัดต้ังสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ  พ.ศ.  2527 
     - ได้รับอนุญาตจัดต้ังมูลนิธิสิริเกศ 

 พ.ศ.  2528 - ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาท้ังในระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ.  2529 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล 
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

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

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

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

หอประชุมแบบ(พิเศษ)101 ล/27  ใช้เป็นหอประชุมโรงอาหาร 
      - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพฒันาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบาย 

ของกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ.  2537 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล 
                     พระราชทานระดับมัธยมศึกษา   ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 พ.ศ.  2539 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา 
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                         ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
  พ.ศ.  2541 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ต้ังของส านักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ  

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ต้ังของส านักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มท่ี 9 

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ต้ังของส านักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มท่ี 2 

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล  ตามโครงการพัฒนาการเรียน 
การสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 

 พ.ศ.  2542 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาว 
เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 

  - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนน าร่องการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชา  
          คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

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

ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์ 

ส่ิงแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 พ.ศ.  2544 - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนน าการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 พ.ศ.  2545 - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนน าการใช้       
                    หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

 พ.ศ.  2546 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนจัดการเรียน 
                    การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (English  Program) 
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     - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัล 
          พระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  พ.ศ. 2548 - ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                               ขั้นพื้นฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล 
  พ.ศ. 2549 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษา  
               ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
            ภาษาอังกฤษ(ERIC)  
               - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนน าคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
                     ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
        - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
            ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  พ.ศ. 2550 - ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                               ให้เป็นโรงเรียนน าร่องผู้น าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ 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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) 
  พ.ศ. 2554 - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ 
            ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ีสาม 
  พ.ศ. 2558   - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ตอกเข็ม 
                งบประมาณ  25,680,000 บาท 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับโล่รางวัลการบริหารจัดการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
            แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ (OBECQA) 
       - โรงเรียนได้น าเสนอนิทรรศการและผลงานการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ 
            ตามเกณฑ์ (OBECQA) ในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล  
            ระดับชาติ 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน  
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                               (4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา) จ านวน 1 หลัง วงเงิน 1,291,000 บาท 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  
                               ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
   พ.ศ. 2560   - โรงเรียนได้รับบริจาคเงินผ้าป่า จ านวน 8,485,189.60 บาท  
                               เพื่อการก่อสร้างโดมสตรีสิริเกศ  
   พ.ศ. 2561   - โรงเรียนได้รับบริจาคเงินผ้าป่า จ านวน 8,485,189.60 บาท  
                               เพื่อการก่อสร้างโดมสตรีสิริเกศ  
  พ.ศ. 2562  - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ตอกเข็ม 
                งบประมาณ  25,680,000 บาท 
       - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ช้ัน 
                งบประมาณ  56,951,000 บาท 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรสีิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
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แผนผังแสดงบริเวณ
โรงเรียนสตรสีิริเกศ 
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 2. ข้อมูลนักเรียน 
   2.1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562 
   ตารางที่ 1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ห้อง และเพศ ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ม.1 11 187 283 470 

ม.2 11 163 278 441 

ม.3 11 153 294 447 

รวมชั้น ม. ต้น 33 503 885 1,358 

ม.4 15 173 402 559 

ม.5 15 157 396 572 

ม.6 16 165 390 555 

รวมชั้น ม. ปลาย 46 495 1,214 1,709 

รวม 79 998 2,069 3,067 

 

ข้อมูลวันที่  10 มิถุนายน 2562 
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2.2 ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2561 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2561 

  
จ านวนผู้เข้า

สอบ คะแนนเฉล่ียโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

วิชา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด 

  2559 2560 2559 2560   2559 2560   2559 2560   2559 2560   

ภาษาไทย 383 382 55.91 63.57 7.66 13.70 46.57 52.05 5.48 48.77 55.04 6.27 48.25 54.42 

ภาษาอังกฤษ 383 382 34.17 33.87 -0.30 -0.88 28.06 27.02 -1.04 30.14 29.10 -1.04 30.45 29.45 

คณิตศาสตร์ 383 382 33.94 38.39 4.45 13.11 22.81 26.53 3.72 26.55 30.28 3.73 26.30 30.04 

วิทยาศาสตร์ 383 381 36.14 42.48 6.34 17.54 30.82 34.78 3.96 32.47 36.43 3.96 32.28 36.1 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            
         

                          จากตาราง  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561   มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  4 วิชาดังนี้   
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ75 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดทุก
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับสังกัดทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560-2561 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560-2561 

                 จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉล่ียโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียระดับสังกัด คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

วิชา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด ปีการศึกษา เพ่ิม/ลด 

  2559 2560 2559 2560   2559 2560   2559 2560   2559 2560   

ภาษาไทย 515 533 51.85 49.09 -2.76 -5.32 46.56 44.41 -2.15 50.07 48.16 -1.91 49.25 47.31 

สังคมศึกษา 513 536 35.57 36.39 0.82 2.31 32.9 33.96 1.06 34.96 35.48 0.52 34.70 35.16 

ภาษาอังกฤษ 516 537 27.87 32.09 4.22 15.14 23.17 26.20 3.03 27.91 31.15 3.24 28.31 31.41 

คณิตศาสตร์ 516 537 23.99 29.66 5.67 23.63 19.14 24.06 4.92 24.64 31.04 6.40 24.53 30.72 

วิทยาศาสตร์ 516 536 28.25 30.62 2.37 8.39 26.52 28.27 1.75 29.48 30.75 1.27 29.37 30.51 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    
                   จากตาราง พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5  วิชาดังนี้ 

 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80  ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ
จังหวัดทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับสังกัดประกอบด้วยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 60ได้คะแนนสูงกว่า
ระดับประเทศ ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80 
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 3. ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
                             ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

บุคลากร จ านวน 
รวม 

ชาย หญิง 
ข้าราชการครู 39 109 148 
ลูกจ้างประจ า 6 2 8 
พนักงานราชการ - 4 4 
ครูอัตราจ้าง 13 24 37 
เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน 1 2 3 
พนักงานท าความสะอาด-ยาม 8 13 21 

รวม 67 154 221 
คิดเป็นร้อยละ 30.32 69.68 100 

 

ตารางที่ 5 จ านวนครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
วิทยฐานะ 

คศ.1 
 

ครู
ผู้ช่วย 

รวม 
เชี่ยวชาญ 

ช านาญ
การพิเศษ 

ช านาญ
การ 

ฝ่ายบริหาร 1 2 - - - 3 
ภาษาไทย - 12 - 2 1 15 
ภาษาต่างประเทศ - 13 1 4 6 24 
คณิตศาสตร์ - 14 3 4 1 22 
วิทยาศาสตร์ - 18 4 1 2 25 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ - 15 - 5 1 21 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 6 - - - 6 
ศิลปะ - 6 - - 4 10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 16 1 - 1 18 
งานห้องสมุด - 2 - - - 2 
งานแนะแนว - 4 - - 1 5 

รวม 1 108 9 16 17 151 
คิดเป็นร้อยละ  0.66 71.52 5.96 10.60 11.26 100 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนครู และบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ท่ี ครู และบคุลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตรี 
1 ฝ่ายบริหาร - 3 - - 
2 ครู 2 85 61 - 
3 พนักงานราชการ - 1 3 - 
4 ลูกจ้างประจ า - - 2 6 
5 ครูจ้างสอน - - 37 - 
6 ลูกจ้างช่ัวคราว - - - 21 

รวมทั้งสิ้น 2 89 103 27 
คิดเป็นร้อยละ 0.90 40.27 46.61 12.22 

 
 4.  ข้อมูลดีเด่นปีงบประมาณ  2562 

4.1 โรงเรียน 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องเรียน EP/MEP ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเหรียญทองการ

แข่งขันทักษะวิชาการ "The 1st National EP/MEP Open house 2019 ระดับประเทศ ณ โรงเรียนสตรี

วิทยา 2 วันท่ี 7 ก.ย. 2562 

4.2 บุคลากร 

ตารางที่ 7 แสดงรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 8 ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ 
รายชื่อ รางวัล 

นายเทพปทาน สแีก้ว 
 

รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม   
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ  

นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 

นางวิไล กุยแก้ว 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 

นางวลัย นามวงศ์ 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 

นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านวิชาการ 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) 
รายชื่อ รางวัล 

นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 
 

รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 
4.3 ผลงานนักเรียน 

ตารางที่ 8 แสดง2019 World Mathematics Invitational Final Round July 18th, 2019 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
Mathematics 
Grade 7 

Silver Medal CHOTIPONG 
CHURAT  

 คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   

Bronze Medal PATTARAKAROON 
MEECHOOSUP  

 

การประกวดโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์ 
B2i 2019 

เหรียญเงินและ 
ส่ิงประดิษฐ์ยอดนิยม 

Popular Award 

นายคุณานนท์ ทองหล่อ  
นายทักษ์ดนัย ไชยสิทธิ์  
นางสาวจิตต์อรุณ โพธิ์ศรี 

นางโสภา พิเชฐโสภณ 
นางสาวปัทมาพร ทิศลี 
นางสาวศศิธร  ศิริค า 

ทักษะภาษาไทย ความสามารถพิเศษ                     
รอบรู้วรรณคดี ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

นางสาวศิริสุข ขาวผ่อง นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ 

ตอบปัญหา
สารานุกรม 

รางวัลท่ี 6 เด็กหญิงวรัญญา ทองดี   
เด็กหญิงธรัญพร บุญสาร   
เด็กหญิงบวรภัค. ประพาฬ   

นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 
นายเวโรจน์ ทองเถาว์ 

ประเภทนวนิยาย
ขนาดส้ัน จากเรื่อง 
"จันทร์อับ 2486" 

ชนะเลิศ นางสาวภรณ์ทิพย์ โคษา นางวราพร เจริญยุทธ 

ประเภทเรื่องส้ัน จาก
เรื่อง "น้องสาว" 

ชมเชย นางสาวอริสา บุญส่ง  นางวราพร เจริญยุทธ 

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น 

ชมเชย เด็กหญิงณัฐชยา จันทสนธ์ 
เด็กหญิงอมาดา ภานุมนตวาที 

คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
โครงงานคณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ปลาย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางสาวศิริมา ค าโสภา  
นางสาววันทนีย์ โสพัฒน ์   
นางสาวภทรพรรณ บุญเนก 

นางพิสมัย ทองอาบ  
นางเทพา สระแก้ว 

โครงงานประวัติศาสตร์ 
ระดับ ม.ปลาย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

นางสาวชลลดา  กุลบุตร 
นางสาวปรรัตน์  บุญชู 
นางสาวแก่นนภา วิชัย 

นางสาวกตัญญุตา  
ริมหนองอ่าง 

สวดมนต์หมู่สรรเสริญ
คุณพระรัตนตรัยท านอง
สารภัญญะ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชนะเลิศ นางสาวชลธิชา  เพชรสุก 
นางสาวปิยะพัชร  ดวงตา 
นางสาวนิภาวรรณ  ประจ า 
นางสาวปาริชาติ  ลาลุน 
นางสาวณัฐรดา  น้อยมิ่ง 
นางสาวภัทรพร  พิมพ์จันทร์ 
นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ 

นางไพลี  จันทร์นิยม 
นางผัสนี  พานพรหม 

คณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.ต้น 

ชนะเลิศ 
(เกียรติบัตรพร้อมโล่
เกียรติยศและเงิน

รางวัล 10,000 บาท) 

เด็กชายเจสัน  ชาวสวน 
เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 

นางสาวมะติกา  สุธาบุญ 
นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 
(เกียรติบัตร 

พร้อมโล่เกียรติยศและ 
เงินรางวัล 5,000 บาท) 

เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด 
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี 

นางพรวริุณ  ประเสริฐสังข์ 
นางสาวอารยา  โพธิสาร 

ชมเชย เด็กชายพีรดนย์  สุริยฉัตร นางสาวมะติกา  สุธาบุญ 
นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ 

คณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

(เกียรติบัตรพร้อม 
โล่เกียรติยศและ 

เงินรางวัล 5,000 บาท) 

นายณัฐศิวัช  บุญมา 
นายพีระ  อาจฤทธิ์ 

นายประดิษฐ์  ส่งสุข 
นายวิทยา  อินธิมาศ 
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 ตารางที่ 8 (ต่อ)  
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

คณิตศาสตร์  
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 

(เกียรติบัตรพร้อม 
โล่เกียรติยศและ 

เงินรางวัล 3,000 บาท) 

นางสาวกานต์มณี  สายสุข 
นางสาวอภิชญา  เกล้ียงพร้อม 
 

นางพิสมัย  ทองอาบ 
นางสุพัตรา  ไชยโชติ 

การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 

ทอง เด็กชายภาณุพงศ์   ประมวล 
  

นางวราพร   เจริญยุทธ 

การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ม.4-ม.6 

ทอง นายภานุวัฒน ์ จันมา 
  

นายชาญชัย  กุศลคุ้ม 
  

การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ  
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงลักขณา  สุพรรณ์ 
  

นางวิรารรณ  ยกพล 
  

การแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ   
ม.4-ม.6 

ทอง นายนิรวิทธ ์ บรมสุข 
  

นายนพพร  ศรปัญญา 
  

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
สร้างทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

ทองแดง นางสาวทิพย์พรรษา สมบัติวงศ์ 
นางสาวนรมน  เชาว์ศิริกุล 
นางสาวอภิชญา  เกล้ียงพร้อม 

นางเทพา  สระแก้ว 
นางพิสมัย  ทองอาบ 
  

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 

ทอง นายชัยยันต์  ตุลาดิลก 
นางสาวภทรกมล  อ่อนค า 
นางสาววริศรา  สีสด 
  

นางเมตตา  ปัญญาสิทธิ์ 
นางไสว  ทองเพ็ชร 
  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายภูรินท์  รังษี นางฐานิตา  วัฒนพฤกษ
ชาติ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ทอง นายปฏิภาณ  สาระวัน นายวิทยา  อินธิมาศ 
การแข่งขนัซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงธิติมา  โกกะพนัธ ์ นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง 
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ 
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.1-ม.3  

เงิน เด็กหญิงกุลฑีรา   ทองใบ 
เด็กหญิงนิติกมล   รอดช้าง 
เด็กหญิงออมทรัพย ์จวงพันธ ์

นางพณิฎาร์  ช านิกุล 
นางกนกอร  ณิชกุล 
  

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวพรพิชชา  นาคโคตร 
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวัง 
นางสาวโศภิตา  รัตนรัก 

นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร 
นางสาวธิดารัตน์  ค าแพง 
  

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายชินภัทร อุทัยทวีทรัพย์ 
เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี 

นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
นางมนัสนันท์  ละเลิศ 
  

การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย  
ม.4-ม.6 

ทองแดง นายณัฐกิตต์ิ  ยิ่งสวัสด์ิ 
นายระพีวิชญ ์ พันแสน 
นายอัครนันทร ์ จันทร์ถา 

นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง 
นายบรรพชิต  โพธิ์บอน 
  

การประกวดเพลงคุณธรรม  
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงทอผ้า  ดีบุตร 
เด็กหญิงพัชริดา  ค าวิเศษ 
เด็กหญิงภัทรมน  สายสมบัติ 
เด็กหญิงมณีนันท์ ปานพิมพ์ใหญ่ 
เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง 

นางจุรีรัตน ์ วรรณวงศ์ 
นางนิตยา  วิเศษสังข์ 
  

การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.1-ม.3  

ทอง เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วค างาม 
เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา 
เด็กหญิงยลลดา  คลธา
เด็กหญิงวราภรณ์ บุญศรีภูมิ 
เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย 

นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎี
กุล 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์ 
  

การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวจิราภรณ์  จันทร 
นางสาวณิชกานต์  สุดเฉลียว
นางสาวดรัลพร  สุขประเสริฐ 

นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองค าเหลือ 
นางสาวลลิตา  สายแก้ว 
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นายธนพล  ทองคนทา 
นางสาวแก่นนภา  วิชัย 

ตารางที่ 8 (ต่อ) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

การประกวดละครคุณธรรม  
ม.1-ม.6 

ทอง นางสาวกานต์ธิดา  ตันนารัตน ์
นายคุณานนต์  ธงภักดิ์ 
นางสาวจิตติมา  จันท า 
นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ 
นางสาวชลลดา  ดวงแก้ว 
นางสาวณัฐพร  ภูลสวัสด์ิ 
นายตะวัน  สวัสดิมงคล 
นายธนวันต์  บุญค้ าจุน 
นางสาวนภาพร  เวียงค า 
นางสาวนิภาวรรณ  ประจ า 
นายปฎิภาณ  สาลพล 
นายพงศ์ดนัย  ทองทวี 
นางสาวพรรณิภา  แก้วพวง 
นางสาวพิมพ์วรีย ์ มะณู 
นายสหรัฐ  สิงห์แก้ว 
นางสาวสุพรรษา  ปามุทา 
นางสาวอริยาภรณ์  ยะโส 
นางสาวอารยา  จ าเนียร 
นางสาวเขมจิรา  บุญพบ 
นายเจษฎาวุฒิ  สายหล้า 

นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์ 

นางณัฐรดา  สาลี 
นางสาวศิริพร  มีดี 
นายสถิตย์  ประสาร 
นางสาวเมธาวี  พาลาเลิศ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

การประกวดละคร
ประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 

ทอง นางสาวชลดา  ศิลาทอง 
นางสาวชลธินี  ดวงมาลา 
นางสาวชลลดา  กุลบุตร 
นายณรงค์ฤทธิ์  กองพงษ ์
นางสาวณัฐรดา  น้อยมิ่ง 
นายณัฐวุฒิ  ธรรมคุณ 
นายตะวัน  ไทรชมพู 
เด็กชายธีวสุ  กงแก้ว 
นายนิรุช  หนองหงอก 
นางสาวนุศรา  บุญเหลือง 
นายปกรณ์  โคตรวงศ์ 
เด็กชายปรมัธถ์  ล าพูน 
นางสาวปรรัตน์  บุญช ู
นายพงศกร  ภาษี 
นางสาวพรนภา  ยุบลชิต 
นายพลกฤษ  สิมนาม 
เด็กชายพิภู  แฝงเพชร 
นายภานุวัฒน ์ จันมา 
นายวรพล  ปานขาว 
นายสุรกาญจน์   แก้วพินึก 

นางสาวญาณา  วาจนสุนทร 
นายอรรถพล  ศรีเลิศ 
นายวรพจน์  นาคถมยา 
นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 

นางบุษกรณ์  พรหมพิลา 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงสหกานต์ธีรา  สังข์ขาว นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์ 

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวนฤมล  เจริญชัย นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง 
  

การประกวดมารยาทไทย  
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงนธัฐชพร เทพาอภิรักษ์ 
เด็กชายบุณย์ตระกูล จงเสรีจิตต์ 
  

นางนิธนิันท์  ธนะจิตต์สิน 
นางปัทมา  ชลเทพ 
  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายภูรินท์  รังษี นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ทอง นายปฏิภาณ  สาระวัน นายวิทยา  อินธิมาศ 
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงธิติมา  โกกะพนัธ ์ นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง 
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ 

  
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กหญิงกุลฑีรา   ทองใบ 
เด็กหญิงนิติกมล   รอดช้าง 
เด็กหญิงออมทรัพย ์ จวงพันธ ์

นางพณิฎาร์  ช านิกุล 
นางกนกอร  ณิชกุล 
  

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวพรพิชชา   นาคโคตร
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวัง 
นางสาวโศภิตา  รัตนรัก 

นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร 
นางสาวธิดารัตน์  ค าแพง 
  

การแข่งขนัเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายชินภัทร อุทัยทวีทรัพย์ 
เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี 

นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง 
นางมนัสนันท์  ละเลิศ 
  

การแข่งขันอากาศยานบังคับ
ด้วยวิทยุ ประเภทพิชิต
เป้าหมาย ม.4-ม.6 

ทองแดง นายณัฐกิตต์ิ  ยิ่งสวัสด์ิ 
นายระพีวิชญ ์ พันแสน 
นายอัครนันทร ์ จันทร์ถา 

นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง
นายบรรพชิต  โพธิ์บอน 
  

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.
1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงทอผ้า  ดีบุตร 
เด็กหญิงพัชริดา  ค าวิเศษ 
เด็กหญิงภัทรมน  สายสมบัติ
เด็กหญิงมณีนันท์ ปานพิมพ์ใหญ่
เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง 

นางจุรีรัตน ์ วรรณวงศ์ 
นางนิตยา  วิเศษสังข์ 
  

การประกวดโครงงานคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วค างาม 
เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา
เด็กหญิงยลลดา  คลธา 
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ 
เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย 

นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎีกุล 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์ 
  

การประกวดมารยาทไทย  
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวธัญณิชา ธนินทรวรกุล 
นายภาณุวิชญ์  บุนนาค 

นางผัสนี  พานพรหม 
นางปัทมา  ชลเทพ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การประกวดสวดมนต์แปล
อังกฤษ ม.1-ม.6 

ทอง เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ ์
เด็กหญิงจันทิมา  แสงอรุณ 
นางสาวญาณิศา  เนื่องไชยยศ 
เด็กหญิงฐานิดา  สู่สุข 
นางสาวธนภรณ์  จันทร์อุดม 
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ละคร 
เด็กหญิงรัตนตรัย  อ่อนเกษ 
นางสาวศุภพิชญ์  รุญเจริญ 
เด็กหญิงศุภัชญา ทองพระพักตร์ 
เด็กหญิงสกุนตลา  มณีวงษ์ 

นางนิธนิันท์  ธนะจิตต์สิน 
นางไพลี  จันทร์นิยม 
นางสาวณัฐธิดาภรณ ์แหวนเงิน 
  

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายอภิศักด์ิ  ทิพย์รักษ์ 
เด็กหญิงอมรรัตน ์ บุญมาปัด 

นายค าสิงห์  บูรณะศรี 
นางมุสิกมาศ  อาษาศรี 

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงนันทิยา  หนองม่วง 
 

นายธีระเดช   ทองอินทร ์
  

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 
ม.4-ม.6 

ทอง นายณัฐวุฒิ  อนันตศิลป ์
  

นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม 
  

การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงเขมิสรา  เพียการุณ 
  

นายเฉลียว  ศิริดล 
  

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.
1-ม.3 

ทอง เด็กชายจักรกริช  จันสีดา 
เด็กชายพรพิพัฒณ์ ตลาดขวัญ 
นางสาวพิชญภา  แสนสุข 
เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุนา 
เด็กชายสรกฤช  สาลี 

นายสุทธิกุล  กอกหวาน 
นายธนากร  คงสมมนต์ 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 
  

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เงิน เด็กชายภูรินท์  รังษี นางฐานิตา  วัฒนพฤกษชาติ 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 ทอง นายปฏิภาณ  สาระวัน นายวิทยา  อินธิมาศ 
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงธิติมา  โกกะพนัธ ์ นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง 
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงณิชา วัฒนพฤกษชาติ นางสาวสุวิมล  โคตรสมบัติ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.1-ม.3 

เงิน เด็กหญิงกุลฑีรา   ทองใบ 
เด็กหญิงนิติกมล   รอดช้าง 
เด็กหญิงออมทรัพย ์ จวงพันธ ์

นางพณิฎาร์  ช านิกุล 
นางกนกอร  ณิชกุล 
  

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวพรพิชชา   นาคโคตร 
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีวัง 
นางสาวโศภิตา  รัตนรัก 

นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
นางสาวธิดารัตน์  ค าแพง 
  

การแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยาง ประเภทบินนาน  
ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายชินภัทร  อุทัยทวีทรัพย์ 
เด็กชายธัชนนท์  ศรีภักดี 

นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
นางมนัสนันท์  ละเลิศ 
  

การแข่งขันอากาศยาน
บังคับด้วยวิทยุ ประเภท
พิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 

ทองแดง นายณัฐกิตต์ิ  ยิ่งสวัสด์ิ 
นายระพีวิชญ ์ พันแสน 
นายอัครนันทร ์ จันทร์ถา 

นายสิรกฤษฎิ์  ศรีบุญเรือง 
นายบรรพชิต  โพธิ์บอน 
  

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงทอผ้า  ดีบุตร 
เด็กหญิงพัชริดา  ค าวิเศษ 
เด็กหญิงภัทรมน  สายสมบัติ 
เด็กหญิงมณีนันท์ ปานพิมพ์ใหญ่ 
เด็กหญิงศิรินภา  จันทร์เพ็ง 

นางจุรีรัตน ์ วรรณวงศ์นาง
นิตยา  วิเศษสังข ์
  

การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วค างาม 
เด็กหญิงจีรนันท์  พรรณา 
เด็กหญิงยลลดา  คลธา 
เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรีภูมิ 
เด็กหญิงสิริวิมล  ริมสหาย 
  

นางสาวฐิติยาภรณ์  ดุษฎีกุล 
นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 

ทอง เด็กชายจักรกริช  จันสีดา 
นางสาวจิตติมา   ถนอมทรัพย์ 
เด็กชายจิรภัทร  ศิวะรัตน ์
นางสาวฉัตราพรมณี  ศรีกุล 
นายชนะโชค  ขันสิงหา 
นางสาวชัชฎาภรณ์  มูลทา 
นายชาญนรินทร ์ ดอกแก้ว 
นางสาวณีรนุช  อินทร์ธรรม
นางสาวดลาวัลย์  จวงจันทร์ 
นางสาวดวงใจ  สิงจานุสงค์ 
นางสาวธัญรดา  คูณมี 
นางสาวธิดารัตน์  เหง้าพันธ ์
นางสาวธิติมา   ลุนพงษ์ 
เด็กหญิงนิจพร  พลขันธ์ 
นายนิธิวงศ์  ขันสิงหา 
นางสาวน้องพลอย นาพังคะบุตร 
นายประดิษฐ์  ปัญญาสูง 
นางสาวปราณปรียา  ส่งเสริม 
เด็กชายปัญณธร  คงคูณ 
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองเพ็ชร 
นายพงศ์พสิน  ศรีเพ็ชร 
เด็กชายพรพิพัฒณ์  ตลาดขวัญ 
นายพลพล  คงปรัชญา 
นางสาวพัชรินทร์  สุคะตะ 
นางสาวพัชรี   ผิวทวี 

นายธนากร  คงสมมนต์ 
นายสุทธิกุล  กอกหวาน 
นายจิระพงษ์  พุ่มงาม 
นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
นางสาวปวีณ์  พันธสีมา 
นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ ์
นายสันติราษฏร์  ไพรป่า 
นางสาววทันยา  ภาษาพรม 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง 
ประเภททีม ก ม.1-ม.6 (ต่อ) 

ทอง นางสาวพิชญภา  แสนสุข 
นายภูวกฤต  ศรีเพ็ญ 
นางสาวรวีวรรณ  พุฒวันดี 
นายวรวิทย์  จันทะเสน 
นายวรวุฒิ  เพ็ชรนาม 
เด็กชายศิริศักดิ์  เทนสุนา 
เด็กชายสรกฤช  สาลี 
เด็กชายสิรวิชญ์  สายวิเศษ 
นางสาวสุกัญญา  ลาเลิศ 
นายสุทธิภัทร  ดอกจือ 
นางสาวอภิญญา  โนนสูง 
เด็กหญิงอัญชลิกา  ทบด้าน 
นางสาวเขมจิรา  โคตรบุดดี 
นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์ละคร 

นางสาวเอวิตรา  สุขส่ง 

นายธนากร  คงสมมนต์ 
นายสุทธิกุล  กอกหวาน 
นายจิระพงษ์  พุ่มงาม 
นายเอกรัตน์  ลับโกษา 
นางสาวปวีณ์  พันธสีมา 
นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ ์
นายสันติราษฏร์  ไพรป่า 
นางสาววทันยา  ภาษาพรม 
 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง นายรุจิภาส  ขันทอง 
  

นายจิระพงษ ์ พุ่มงาม 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวภัทราพร พิมพ์จันทร์ นายจิระพงษ ์ พุ่มงาม 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ 
  

นายสุทธิกุล  กอกหวาน 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 

ทอง นายเรืองวิทย์  ภูทิพย์ 
  

นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ 
  

นายธนากร  คงสมมนต์ 
  

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวจิราวดี   บ ารุงวัตร์ 
  

นายสุทธิกุล  กอกหวาน 
  

การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม  
ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวอภิญญา  โนนสูง 
  

นายจิระพงษ ์ พุ่มงาม 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เงิน เด็กชายคมกฤษ  ภักด ี

เด็กหญิงชาลิสา  หมู่ทอง 
เด็กชายนิธิพัฒน ์ สันตะวงค์ 
เด็กหญิงนิภาวรรณ  แก้วปุ่ม 
เด็กชายปัญญา  บุญเย็น 
เด็กหญิงวิชญาพร  ทีน้ าค า 
เด็กชายศตวรรษ  คงวิเชียร 
เด็กชายสิปปกร  รัตนวงศ์ 
เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสง่า 
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใสดี 

นางระววีรรณ  
บุญญาเลิศกีรติกุล 
นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย 
นางยุพิน  จันทร์ศรี 
  

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 

เงิน เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีค ามุล 
เด็กหญิงขวัญอนงค์  ติระ 
นายชิตพล  อนุพันธ ์
เด็กหญิงฐิติมา  เฉลิมบุญ 
เด็กหญิงทิพย์นราพร  งามวิลัย 
นางสาวธัญญาธรณ์  สุขจันทร์ 
นายนทีธร  หลักด่าน 
เด็กหญิงนันธิณา   จันทรีมา 
นายพงศ์สรรค์  วันทะวงษ ์
นางสาวรัตติกาล  ใยแจ่ม 
นายวรสิทธิ์  แก้วศรีนนท์ 
นายศตวรรษ  ค านึก 
นางสาวศุภวดี  น้อยมิ่ง 
นางสาวสุดารัตน์  จินดาศรี 
นายเนติพงษ ์ มะณูธรรม 

นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ ์
นายอุทัย  จึงสมาน 
นายจิระพงษ์  พุ่มงาม 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 
นางสาวปวีณ์  พันธสีมา 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวกัญญนันทน์  ธีระธนิตโรจน์ 
นางสาวชนภา  สระสิงห์ 
นางสาวอุบลวรรณ  โยลัย 
นางสาวเขมจิรา  ไสว 
นางสาวเบญจมาศ  โสรถาวร 

นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร 
นายพงศ์วิทย์  มะโรณีย์ 
  

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง เด็กหญิงณธีรมาศค์  มะลิพันธุ์ 
เด็กหญิงดลยา   พวงจ าปา 

นางสาวนาฎสินิ  โพธิสาร 
นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว 
  

การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง นางสาวจิรดา  บุญมาก 
นางสาวบุญฑวรรณ   นัยนิตย์ 

นางสาวเกศินี   บรรจง 
นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวฐิติมา   ไกรษ ี
นายพีรพงศ์  ศรีบุญ 

นางปิยลดา   หารไชย 
MissKai Kang  Li 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวพัชราภรณ์  พึ่งใจ 
นางสาวพัชรี  บุญยง 

นางสาวสุภาพร  หอมเนียม 
นายศักรินทร์  สุทารส 

การแข่งขันละครส้ันภาษาจีน ม.
4-ม.6 

ทอง นางสาวธันวาพร   ส าโรงแสง 
นางสาวนันทิกานต์   ญาติปล้ืม 
นายรชต   ศรีชัย 
นายวีรภัทร   พุทธสวัสด์ิ 
นางสาวอินทุอร   ฤกษ์ใหญ่ 

นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยปัญญา 
MissYan xi  He 
  

การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวพิมพ์อร   ห่อทรัพย์ นางภัคศรัณญ์   กัลปพฤกษ์ 
  

การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น  
ม.4-ม.6 

เงิน นางสาวจิดาภา  จารกัณหา 
  

นายส าเริง  บุญตา 
  

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียน
เพื่อนท่ีปรึกษา (Youth 
Counselor: YC) ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยโชค 
เด็กหญิงธนพร  หงษ์ศิลา 
เด็กชายธนากร  ศรกุพันธ ์
เด็กหญิงปราณี  พิมาน 
เด็กหญิงวิลาสินี  ตุลาดิลก 

นางวิไล  กุยแก้ว 
นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธ์ิ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 

ทอง นางสาวสุวิมล  เริงรมย์ 
นางสาวอารียา  บุญสงค์ 
นางสาวเมทิกา  มูลเสนา 

นางสาวบุญล้อม  กันตรง 
นางยุพิน  จันทร์ศรี 
  

การแข่งขันการสร้าง Web 
Applications ม.4-ม.6 

ทองแดง นางสาวขวัญฤดี  สีสัน 
นางสาวศิริวรรณ  โยธี 

นายภูเบศ  เศรษฐบุตร 
นางสาววิรากานต์  ห่วงทิม 

การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
ม.4-ม.6 

ทอง นายธีรศักดิ์  อินทร์งาม 
นางสาวนาวิน ี แสงใส 
นางสาววรัญญา  ไตรศรี 

นางสาวสุภัทรา  ชูสาย 
นางสาวปัทมาพร  ทิศลี 
  

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิ
เมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3 

ทอง เด็กหญิงปวริศา  ผิวงาม 
เด็กหญิงพินทุสร  ศรีระษา 
  

นางสาววิภาพร  ชิณะแขว 
นางสาวพรธิดา   ศาลางาม 
  

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.1-ม.3 

เงิน เด็กชายณัฐภูมิ  ไชยปัญญา 
เด็กชายวัชรเกียรติ  พิทักษา 
  

นางสาววิภาพร  ชิณะแขว 
นางสาวพรธิดา   ศาลางาม 
  

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  
ม.4-ม.6 

เงิน นายคมสันต์  ศรีโวหะ 
นางสาวทิพย์กมล  ทิพย์
สมบัติ 

นางสาววิภาพร  ชิณะแขว 
นายไพรนคร  ชิณะแขว 
  

การแข่งขันการสร้าง Motion 
Infographic ม.4-ม.6 

เงิน นางสาวนันทิกานต์  ไชยบรรณ ์
นางสาวอภิชญา  ทองอินทร ์

นายไพรนคร  ชิณะแขว 
นางสาววิภาพร  ชิณะแขว 
  

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.1-ม.3 

ทองแดง เด็กชายกัณฑ์อเนก ไวยุกรณ์สุกุล 
เด็กชายณฎฐพล  ทองค า 
เด็กชายสาริน  อาจสาลี 

นายภูเบศ  เศรษฐบุตร 
นางสาวอัจฉราพันธ ์ ไชยเทพา 
  

การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 เงิน เด็กชายธรรมนูญ  กล่อมปัญญา 
เด็กชายรัชวิทย์  รัตนภักดิ์ 
เด็กชายศุภวิชญ์   นาจ าปา 
เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ 

นายไพรนคร  ชิณะแขว 
นางสาวอัจฉราพันธ ์ ไชยเทพา 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 เงิน นายชญานิน  นาเพีย 

นายชัชพิสิฐ  เกษร 
นายวชิรวิชญ์  แดงพิบูลย์สกุล 
นายอัษฎา  พละศักดิ ์

นายไพรนคร  ชิณะแขว 
นางสาวอัจฉราพันธ์  ไชย
เทพา 
  

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-
ม.3 

ทอง เด็กหญิงชวัลรัตน์  ศรีนนท์ 
เด็กหญิงปราณปริยา  ฉิมพาลี 
เด็กหญิงสินีนาถ  ทองแท้ 

นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ า 
นายวิโรจน ์ วรรณชัย 
  

การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-
ม.6 

ทอง นางสาวกชพรรณ  วรรณทว ี
นางสาววชิราภรณ์  อ่อนโส 
นางสาววิลาสินี  นามวงษ ์

นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ า 
นายวิโรจน ์ วรรณชัย 
  

การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-
ม.3 

ทอง เด็กหญิงชาลิสา  ลักษวุธ 
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เจริญพันธ ์
เด็กหญิงปัณณ์   โยธิคาร์ 

นางสาวชมภู  ค าโท 
นางสาวสถิดาภรณ์  ขันค า 
  

การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง  
เด่ียวโหวด ม.4-ม.6 

ทอง นายธีรภัทร  พยัคฆกุล 
  

นายอุทัย  จึงสมาน 
  

การแข่งขันเด่ียวดนตรีพื้นเมือง  
เด่ียวแคน ม.4-ม.6 

ทอง นายอรรถพล  นามวิชา 
  

นายอุทัย  จึงสมาน 
  

การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมือง
(โปงลาง) ม.1-ม.6 

ทอง นางสาวกนกวรรณ   ศรีค ามุล 
เด็กหญิงขวัญอนงค์   ติระ 
นายจิรายุ   อ่อนสี 
นายฉัชนันท์   ทองศรี 
นายชิตพล  อนุพันธ ์
เด็กหญิงฐิติมา   เฉลิมบุญ 
เด็กหญิงทิพย์นราพร  งามวิลัย 
นางสาวธัญญาธรณ์   สุขจันทร์ 
นางสาวธิติยากร   ไชยรักษ ์
นายธีรภัทร   พยัคฆกูล 

นายอุทัย  จึงสมาน 
นายจิระพงษ์  พุ่มงาม 
นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ ์
นายเทพปทาน  สีแก้ว 
นายนิธิศ   สายเช้ือ 
นางสาวปวีณ์  พันธสีมา 
นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ 
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นายนทีธร   หลักด่าน 
เด็กหญิงนันธิณา   จันทริมา 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวงดนตรีพืน้เมือง
(โปงลาง) ม.1-ม.6 (ต่อ) 

ทอง นางสาวปรีดวรรณ   ขวัญอ่อน 
นายพงศ์สรรค์   วันทะวงษ์ 
นายภัทรพล   ก าจร 
นายภูวนาถ   สารพัฒน์ 
เด็กชายภูวเนศวร์   ธรรมคุณ 
นางสาวรัตติกาล   ใยแจ่ม 
นายวชิรวิทย์   ลาอ า 
นายวรสิทธิ์   แก้วศรีนนท์ 
นายวสิษฐ์พล   พันธสีมา 
นายวีระพงศ์   จันทร์ดี 
นายศตวรรษ  ค านึก 
นางสาวศุภวดี   น้อยมิ่ง 
นางสาวสุกัญญา   กิ่งนอก 
นางสาวสุดารัตน์   จินดาศรี 
นายอรรถพล   นามวิชา 
นายเกรียงไกร   ฤทธินันท์ 
นายเจตพัฒน์   เพ็งชัย 
นายเนติพงษ์   มะณูธรรม 

นายอุทัย  จึงสมาน 
นายจิระพงษ์  พุ่มงาม 
นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ ์
นายเทพปทาน  สีแก้ว 
นายนิธิศ   สายเช้ือ 
นางสาวปวีณ์  พันธสีมา 
นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ 
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4.2.4  ข้อมูลสอบเข้าสถาบนัอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 
           นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสตรีสิริเกศสอบเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561  

สรุปนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2562 

ท่ี สถาบันศึกษาต่อ จ านวน หมายเหตุ 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3   
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 สัวตวแพทย์ศาสตร์ 1  
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4   
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7   
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 5   
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 78 แพทยศาสตร์ 1  
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3   
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 55   
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(รวมทุกวิทยาเขต) 6   
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11   
11 มหาวิทยาลัยบูรพา 22   
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9   
13 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4   
14 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 3   
15 วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีย์ 21   
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5   
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8   
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6   
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3   
20 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 89   
21 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 9   
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ตาราง 9 (ต่อ) 

ท่ี สถาบันศึกษาต่อ จ านวน หมายเหตุ 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 12   
23 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 5   
24 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 5   
25 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ 15   
26 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 11   
27 มหาวิทยาลราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 7   
28 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 5   
29 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5   
30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2   
31 มหาวิทยาลัยรังสิต 1   
32 มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ 1   
33 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 1   
34 มหาวิทยาลัยม่าฟ้าหลวง 2   
35 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1   
36 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 3   
37 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2   
38 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 21   
39 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1   
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4   
41 มหาวิทยาลัยสยาม 1   
42 โรงเรียนเนตรนภาบริรักษ ์ 1   
43 วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี 3   
44 พยาบาลวชิรพยาบาล 4   
45 วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ 6   
  รวม 492   

 
จากตาราง    นักเรียนท้ังส้ิน 544 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

  

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี  1  สิงหาคม  2562 
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5. ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากร   

  อาคารสถานที่ 
1) อาคารเรียน      8  หลัง      

 2) ศูนย์กีฬา      1  หลัง    
 3) ศูนย์อาหาร       1  หลัง    
 4) หอประชุม      2  หลัง    
 5) อาคารพยาบาล     1  หลัง    
 6) โดม       1  หลัง    
 7)  อาคารประกอบ     6  หลัง    
 8)  ห้องน้ านักเรียน              11 หลัง               
 9)  สภานักเรียน      1  หลัง      
 10) ประชาสัมพันธ์     1  หลัง    
 11) อาคารพวงชมพู     1  หลัง    
 12) อาคารประกันคุณภาพ    1  หลัง    
 13) หอเกียรติยศ       1  หลัง    
 14) ศูนย์ส่ิงแวดล้อม     1  หลัง         
 15) หอวัฒนธรรม     1  หลัง    
 16) อาคารแสงทอง     1  หลัง    
 17) อาคารมุ้ยเจง     1  หลัง    
 18) โรงรถนักเรียน     2  หลัง    
 19) โรงรถบัส      1  หลัง     
 20) บ้านพักศึกษาธิการ      1  หลัง   
 21) แฟลตพนักงาน     1  หลัง    
 22) อาคารท่ีพักนักกีฬา      1  หลัง    
 23) บ้านพักเจ้าหน้าท่ี     2  หลัง 

     24) ศูนย์วิทยบริการ (Resource  center)      1  ห้อง 
 
 6.  สภาพชุมชนโดยรอบ 

  1) สภาพชุมชน  เป็นชุมชนเมือง 
     2) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
     3) อาชีพ  ส่วนใหญ่ ค้าขาย 
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     4) สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี 
                5) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  อยู่ในระดับดี 
  
 7. แหล่งเรียนรู้  

1) ศูนย์ส่ือกลุ่มสาระ 
2) ห้องฝึกงาน 
3) ห้องสมุดโรงเรียน 
4) ห้องปฏิบัติการ ภาษา/วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 
5) หน่วยงานทางราชการ 
6) ป่าชุมชน/อุทยาน/วนอุทยานในจังหวัดศรีสะเกษ 
7)   สถานท่ีประกอบการ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

1. นโยบายโรงเรียน 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21   
 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4.สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชนท่ี
น้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต  
 
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศให้การบริการทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่อาชีพ  โครงสร้างหลักสูตรคือ  
  1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น3 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างท่ี 1 ห้องเรียนปกติ 
   2) โครงสร้างท่ี 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
   3) โครงสร้างท่ี 3 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
  1.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปลาย8 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างท่ี 1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2) โครงสร้างท่ี 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา 
   3) โครงสร้างท่ี 3 ภาษาจีน 
   4) โครงสร้างท่ี 4 ภาษาญี่ปุ่น 
   5) โครงสร้างท่ี 5 เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
   6) โครงสร้างท่ี 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
   7) โครงสร้างท่ี 7 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   8) โครงสร้างท่ี 8 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาษาอังกฤษ 
 2. กระบวนการจัดการเรียนสอนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการแห่งศตวรรษท่ี 21,Active Learning, STEM, Project - Based Learning เพื่อให้เกิด 
ผลงานเชิงนวัตกรรม  
 3. ส่ิงอ านวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีมีประสิทธิภาพครบทุกพื้นท่ีในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้  และการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์ของพระราชา 
 



 

34 
 
3. จุดเด่นของโรงเรียน 
 
 ด้านผู้เรียน  
  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  ส่ือสารได้ 
สองภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและน าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้มีคุณธรรมรักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีมารยาทงาม 
 
 ด้านครู 

  ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการใช้ส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มก าลังความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
อบรมส่ังสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
 
 ด้านโรงเรียน 
  โรงเรียนมีคุณภาพจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัย  เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร  นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
น าไปสู่การเป็นโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนท่ีมอีัตราแข่งขันสูง  
 ด้านชุมชน 
  ชุมชนให้การยอมรับและเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมใน                   
การพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรยีน 
4. ปรัชญา : ปญญฺา  นราน   สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริคือมิ่งขวัญของคนท้ังหลาย 
5. วัฒนธรรม : ครูอบรมส่ังสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
6. ค่านิยม : ท างานเป็นระบบ  ครบถ้วนบริการ  บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
7. อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
8. เอกลักษณ์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล 
9. วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียง 
อย่างยั่งยืน  
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10. พันธกิจ (Mission) :  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน 
ท่ีน้อมน าศาสตร์พระราชาเป็นหลักการด าเนินชีวิต  
11. เป้าประสงค์ (Goals) :  
 1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการท างาน มีทักษะวิเคราะห์ส่ือเทคโนโลยี
และประเมินสารสนเทศ ท่ีมีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม
โลกแห่งความเป็นศตวรรษท่ี 21  
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานท่ีฝึกประสบการณ์ มีระบบส่ือเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ  
 5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ท้ังในและต่างประเทศ และมีองค์กร
ชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  
12. กลยุทธ์ (Strategy) :  
 ข้อท่ี 1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
 ข้อท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 ข้อท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 ข้อท่ี 4 พัฒนาศักยภาพระบบการก ากับและสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ข้อท่ี 5 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์ 
พระราชา  
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ส่วนที่ 3  
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ตารางที่ 10 แสดงการก าหนดชื่อโครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ 

   การสื่อสาร การ 

   แก้ปัญหา ความคิด 

   ริเริ่มสร้างสรรค์  

   การท างานและการ 

   ปรับตัวได้ต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของ 

   สังคมโลกที่เท่าทัน 

   การใช้สื่อเทคโนโลยี  

   สารสนเทศ 

 

 

1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

   แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างองคค์วามรู้สู่กระบวนการ 

   แก้ปัญหา เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม 

   ใช้ในแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและด ารงชีวิตในชุมชน 

   ท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงาน  

สะเต็ม ค่ายวิชาการ ค่ายทักษะชีวิต วิชาศึกษา

ค้นคว้าอิสระ และสร้างองคค์วามรู้  

เพ่ือกระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิดเชิง

สร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาการด าเนิน

และด ารงชีวิตในชุมชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้ 

   สร้างเป้าหมายชีวิต การท างานและการประกอบอาชีพ 

 

ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามท่ี

สถานศึกษาก าหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้และสถาน

ประกอบการ ตลาดนัดวิชาการและวิชาชีพ เปิด

โลกกว้างทางการศึกษา และส่งเสริมการหารายได้

ระหว่างเรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

 

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 

   มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 
 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 



 

37 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะ 

   การสื่อสาร การ 

   แก้ปัญหา ความคิด 

   ริเริ่มสร้างสรรค์  

   การท างานและการ 

   ปรับตัวได้ต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของ 

   สังคมโลกที่เท่าทัน 

   การใช้สื่อเทคโนโลยี  

   สารสนเทศ(ต่อ) 

 

 

4.  ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรมและทักษะการใช้ 

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้  

เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

5.  ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียนสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 และความสามารถในการคิดค านวณตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสาร 

และความสามารถด้านการคิดค านวณ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

6.  ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนที่

น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการในชุมชน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม 

ผ่านการน าเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ  

ตามความต้องการของตนเองและชุมชน  

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

7.  ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 



 

38 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

 

2. เพ่ือพัฒนา 

   คุณลักษณะด้าน 

   การเรียนรู้ ด้านการ 

   ท างาน ด้านศีลธรรม   

   เป็นไปตามคุณลักษณะ 

   ตามหลักสูตร 

   สถานศึกษา และ 

   ค่านิยม 12 ประการ 

8.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความภาคภูมิใจใน

ท้องถ่ิน ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึก รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความเป็นไทย 

พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

9.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ    

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม 

ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

บนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย   

พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

3. เพ่ือยกระดับ 

   ผลสัมฤทธ์ิทางการ 

   เรียนและน าผลการ 

   ประเมินระดับชาติ 

   มาปรับปรุงพัฒนา 

   ตามกลุ่มศักยภาพ 

   ผู้เรียน   

10.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับดีข้ึนไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัด ระดับชาติ O – NET ระดับ ม.

3 และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้หลัก สูงกว่าระดับประเทศ 

 

 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

 

 

 

 



 

39 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

2. พัฒนา    

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพคร ู

 

 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรม 

   การเรียนรู้รองรับ 

   กระบวนการจัดการ 

   เรียนรู้แบบ Active 

   Learning ผ่าน 

   กระบวนการวัดผล 

   ประเมินผลตาม 

   สภาพจริงและ 

   สะท้อนผลอย่าง 

   สมดุลเชิงคุณภาพ  

   โดยการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ 

 

1.   ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active 

Learning ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี ส่วนร่วมคิด 

และปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 

Active Learning  

 

พัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

2.   ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ กลุม่สาระการ

เรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน และบูรณาการกับ 

แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน

ท้องถ่ิน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

 

พัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

3.   ครูบรหิารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   

 

พัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21 

4.   ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช ้ 

ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาครูสู่ความเป็น 

ครูในศตวรรษที่ 21 

5.   ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนฝึกเป็น

ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ Project-

based Learning 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือฝึกทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

พัฒนาครูสู่ความเป็น 

ครูในศตวรรษที่ 21 

6.   ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล  

ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ 

พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัดและ

ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาครูสู่ความเป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 



 

40 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

2. พัฒนาศักยภาพ 

    และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพคร ู(ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รองรับ

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ผ่านกระบวนการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริงและสะท้อนผล

อย่างสมดุลเชิงคุณภาพโดยการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 

7. ครูบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัยใน 

ชั้นเรียน ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด

รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของผู้เรียนที่

น าผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนได้

เป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

ในชั้นเรียน 

พัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 

 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 

   จรรยาบรรณทางวิชาชีพคร ู

   สู่กระบวนการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   และวิทยฐานะทางวิชาชีพครู 

8. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีแผนการ

พัฒนาศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครู เป็น

รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คร ู

ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครใูน

ศตวรรษที่ 21 

พัฒนาศักยภาพครู 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนาหลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ที่รองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มี

ระบบงานแนะแนว และจัดวาง

เส้นทางการศึกษาต่อ สู่การ

ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน

ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับท้องถ่ิน 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

2. โรงเรียนให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะแนว อาชีพแนะ

แนวทักษะชีวิตจัดท าระเบียนสะสมและแฟ้มสะสมผลงาน ท่ี

แสดงเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career 

Path และ Portfolios) 

พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

2. เพ่ือจัดหาและพัฒนา 

   แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู ้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งอ านวย

ความสะดวก ระบบสื่อ

เทคโนโลยี ในการเข้าถึงองค์

ความรู้ และแหล่งเรียนรู ้

ที่แสดง กรณีศึกษา 

ตามศาสตร์ของพระราชา 

3. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

เพ่ือให้เข้าถึงความรู้  

และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

4. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความ 

   สะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

   ของครูและผู้เรียน 

พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

42 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี ้ 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 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็น 

   ปัจจุบัน เพ่ือการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ที ่

   แสดงความ เชื่อมโยงสอดคล้องขององค์กรทัง้ 

   ภายใน และภายนอกโรงเรียน 

พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท่ี

เชื่อมโยงขององค์กรทั้งภายในและภายนอก 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ 

2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ   

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่รองรับนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศ 

พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงานตามโครงสร้างของ

โรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์

พัฒนาระบบบริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ 

 

3. โรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการคุณภาพ  

   ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการก ากับ ติดตาม

ความก้าวหน้าของโครงการ  

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

2. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน น าเสนอ ผลการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหารงานด้ายระบบคุณภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ 

 

 

 



 

43 
ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะท้อนผล 

   มาตรฐาน 

   คุณภาพการ 

   บริหารจัดการ 

   (ต่อ) 

2. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

   ความก้าวหน้า 

   สมรรถนะวิชาชีพครู  

   และสนับสนุน 

   สวัสดิการครูและ 

   ผู้เรียน ให้ตรงความ 

   ต้องการเป็นรายบุคคล 

4. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  

และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานรายปี 

ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะครูที่

เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายปี 

 

 

 

พัฒนาสมรรถนะครู 

5. ส่งเสริมพัฒนา 

   ภาคีเครือข่าย  

   ความร่วมมือ 

   การพัฒนา 

   กิจกรรม  

   การเรียนรู้ 

   ตามศาสตร์ 

   พระราชา  

 

เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

ภาคประชาชน สถาบันการศึกษาต่อ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดความ

ต้องการ และสนับสนุนการจัด

การศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์ที่บรูณาการตามศาสตร์

พระราชาสู่กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ รวมถึงการให้บริการ

สาธารณะเพ่ือสังคม 

(ใช้ตัวบ่งชี้เดียวกัน) 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่มศักยภาพ 

ผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับท้องถ่ิน 

2. โรงเรียนมีระบบการบรหิารจัดการคุณภาพ  

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ประสานสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มี

ส่วนเก่ียวข้อง ร่วมก าหนดความ

ต้องการ การจัดการศึกษาและเป็นพ่ี

เลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 

 

 

 



 

44 
ตารางที่ 11 แสดงโครงการกิจกรรมตามกลยุทธ์องค์กร พร้อมเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ก1) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    การเรียนรู้ 

    แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 (คล1) 

 

1. ผู้เรียนมีทักษะการการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้  สร้างองค์ความรู้ สู่

กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิด

เชิงสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใช้

ในแก้ปัญหาการด าเนินชีวิตและ

ด ารงชีวิตในชุมชนท้องถ่ิน  

(ย2ม1 ตบช2 ) 

 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้สร้าง

เป้าหมายชีวิต การท างานและการ  

ประกอบอาชีพ (9) 

  (ย1ม1 ตบช9) 

ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning  พัฒนา

นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ

ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถ่ิน  (ตชว2) 

 

 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ

การปรับตัวและเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก

และมีเป้าหมายการเรียนรู้

สร้างเป้าหมายชีวิตการท างาน

และการประกอบอาชีพ 

(ตชว12) 

ผู้เรียนร้อยละ86 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning  พัฒนา

นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ

ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถ่ิน   

 

 

 

ผู้เรียนร้อยละ 86มีทักษะการ

ปรับตัวและเท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ

มีเป้าหมายการเรียนรู้สร้าง

เป้าหมายชีวิตการงานและการ

ประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมการบูรณาการในวิชา 

โครงงาน สะเต็ม ค่ายวิชาการค่าย

ทักษะชีวิตวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ 

และสร้างองค์ความรู้ เพ่ือ

กระบวนการแก้ปัญหา เกิดความคิด

เชิงสร้างสรรค์ ผลิตนวัตกรรมใช้

แก้ปัญหา การด าเนินและด ารงชีวิตใน

ชุมชน 

(กล1) 

 

ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ 

ค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษา ก าหนด

ศึกษา แหล่งเรียนรู้และ สถาน

ประกอบการ ตลาดนัด วิชาการและ

วิชาชีพ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา 

และส่งเสริม 

การหารายได้ระหว่างเรียน (กล2) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม   

  สาระ 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มบริหารงาน 

  บุคคล 

- งานแนะแนว 

- งานระบบดูแล 

  ช่วยเหลือ 

  นักเรียน 
  



 

45 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ 

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน  

(โครงการ)  

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา  

   ผู้เรียนให้  

   เป็นพลโลก  

   แห่งศตวรรษ  

   ที่ 21 (ต่อ)  

   (ก1) 

1. พัฒนาผู้เรียน  

    ให้มีทักษะ  

    การเรียนรู้  

    แห่งศตวรรษ  

    ที่ 21 (ต่อ)  

    (คล1)  

  

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการ  

   ทางด้านร่างกาย จิตใจ มี  

   สุนทรียภาพ และสามารถ  

   ป้องกันตนเองจากภัย  

   สังคม (10)  

   (ย2ม1 ตบช10) 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ าหนัก  

    ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย  

    ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ตชว13) 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความฉลาด  

    ทางด้านอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์  

    ปกติ(ตชว14) 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุนทรียภาพ  

    ทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป ์ 

    กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ     

    (ตชว15) 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ 

    ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 

    ให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยง 

    ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง 

    ต่อความรุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 

    (ตชว16) 

ผู้เรียนร้อยละ 96 มีน้ าหนักส่วนสูง 

และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

ผู้เรียนร้อยละ 96 มีความฉลาด

ทางด้านอารมณ์ อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุนทรียภาพ 

ทางด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์กีฬา 

นันทนาการ ตามจินตนาการ 

ผู้เรียนร้อยละ 95  

สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ

ติดให้โทษและอบายมุขหลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ

รุ่นแรง  ปัญหาทางเพศ 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน 

ทางด้านร่างกายจิตใจ 

และสติปัญญา มีความรู้ 

เท่าทัน สื่อเทคโนโลยี  

และสารสนเทศ(กล3) 

 

 

 

- งานอนามัย 

  โรงเรียน 

- งานสถานศึกษา 

  สีขาว 

- งานโรงเรียน 

  สุจริต 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ศิลปะ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้สุขศึกษา 

  และพลศึกษา 

 

 



 

46 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

   (ก1) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    การเรียนรู้ 

    แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 (ต่อ) 

    (คล1) 

 

4. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  

มีจริยธรรมและทักษะการใช ้ 

สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เข้าถึงองค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้

การสื่อสารและการด าเนินวิถีชีวิต 

  (ย1ม1 ตบช4) 

ร้อยละของผู้เรียนที่รู้เท่าทัน 

สื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรมและ

ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ในการเข้าถึงองค์ความรู้  

เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและการ

ด าเนินวิถีชีวิต (ตชว4) 

ผู้เรียนร้อยละ 92 รู้เท่าทัน 

สื่อเทคโนโลยี มีจริยธรรมและ

ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ในการเข้าถึงองค์ความรู้  

เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสาร 

และการด าเนินวิถีชีวิต 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21(

กล4) 

 

- กลุ่มวิชา 

  คอมพิวเตอร์ 

- งานห้องสมุด 

- งานเทคโนโลยี 

  คอมพิวเตอร์ 

  และเครือข่าย 

5. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน

สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิดค านวณ

ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  

(ย2ม1 ตบช1) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการอ่าน 

เขียน สื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิดค านวณตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้นต้ังแต่ระดับ

ดีข้ึนไป (ตชว1) 

- ผู้เรียนร้อยละ 95มีทักษะการ 

  อ่านเขียนสื่อสาร ภาษาไทย 

- ผู้เรียนร้อยละ 78มีทักษะ 

  การสื่อสารภาษาองักฤษ 

- ผู้เรียนร้อยละ 76 มีทักษะ 

  การสื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2  

- ผู้เรียนร้อยละ 78  

  มีความสามารถในการคิดค านวณ  

ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู ้

ทางภาษา การสื่อสาร และ 

ความสามารถด้านการคิด 

ค านวณ (กล5) 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ภาษา 

  ต่างประเทศ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้  

  คณิตศาสตร ์
 



 

47 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

   (ก1) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีทักษะ 

    การเรียนรู้ 

    แห่งศตวรรษ 

    ที่ 21 (ต่อ) 

    (คล1) 

6. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมใน

สาขาวิชาชีพตามแผนการเรียนที่

น าไปใช้ได้จริง กับกลุ่มปัญหาตรง

ตามความต้องการในชุมชน 

  (ย2ม1 ตบช3) 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลงานเชิง

นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม

แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับ

กลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการใน

ชุมชน (ตชว3) 

ผู้เรียนร้อยละ 86 มีผลงานเชิง

นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม

แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับ

กลุ่มปัญหาตรงตามความต้องการใน

ชุมชน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผล

งานนวัตกรรม ผ่านการ

น าเสนอผลลัพธ์บนเวที

ศักยภาพ ตามความต้องการ

ของตนเองและชุมชน (กล6) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- งานแนะแนว 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

7. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน  

และเจตคติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพ  (ย2ม1 ตบช6) 

 

  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน    

  และเจตคติที่ดีต่อการประกอบ   

  อาชีพ (ตชว7) 

ผู้เรียนร้อยละ86 มีทักษะพ้ืนฐาน 

และเจตคติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพ 

ส่งเสริมทักษะการประกอบ

อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ชุมชน (กล7) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

2. พัฒนาระเบียบ 

      วินัย ส่งเสริม 

      คุณธรรม 

      จริยธรรม และ   

      คุณลักษณะ 

      อันพึงประสงค ์

      (คล2) 

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

และมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน

ความเป็นไทย และเห็น คุณค่า

เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและ

แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

ในชีวิตประจ าวัน (ย5ม1 ตบช8) 

  1.ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วม 

    ในการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 

    (ตชว10) 

  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีส่วนร่วม 

     ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณ ี

     ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน (ตชว11) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 92 มีส่วนร่วม 

   ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้เรียนร้อยละ 92มีส่วนร่วม 

   ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  

   ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ปลูกจิตส านึก รักบ้านเกิด 

อนุรักษ์ความเป็นไทย 

(กล8) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 



 

48 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนา 

  ผู้เรียนให้ 

  เป็นพลโลก   

  แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

   (ก1) 

 

2. พัฒนาระเบียบ

วินัย ส่งเสริม

คุณธรรม 

จริยธรรม และ      

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ (ต่อ)  

      (คล2) 

2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์และค่านิยม 12 

ประการ ตามท่ีสถานศึกษา 

ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

(ย1ม1 ตบช7) 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี คุณลักษณะ 

    อันพึงประสงค์ (ตชว8) 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีค่านิยม  

   12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษา  

   ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

   และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

   (ตชว9) 

1. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีคุณลักษณะ 

   อันพึงประสงค์   

2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มีค่านิยม  

   12 ประการ ตามท่ีถานศึกษา 

   ก าหนด โดยไม่ขัด 

   กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี 

   ของสังคม 

ส่งเสริมระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรมความ

รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

บนพ้ืนฐานของ 

ความเป็นประชาธิปไตย 

(กล9) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มบริหารงาน 

  บุคคล 

  3. ยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 

   ทางการเรียน (คล

3) 

 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนระดับดีข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ย 

ผลการสอบวัดระดับชาติ  

O – NET ระดับ ม.3 และ ม.

6 ในสาระการเรียนรู้หลัก  

สูงกว่าระดับปรเทศ 

    (ย2ม1 ตบช5) 

  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ 

      ทางการเรียนต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป      

      (ตชว5) 

- ผู้เรียนร้อยละ 75.50 

  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ต้ังแต่ระดับดีข้ึนไป 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน  (กล10) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 



 

49 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

 

 

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา 

   ผู้เรียนให้ 

   เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

   (ก1) 

 3. ยกระดับ 

    ผลสัมฤทธ์ิ 

    ทางการเรียน 

    (ต่อ)  (คล3) 

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนระดับดีข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ย 

ผลการสอบวัดระดับชาติ  

O – NET ระดับ ม.3 และ ม.

6 ในสาระการเรียนรู้หลัก สูง

กว่าระดับประเทศ (ต่อ)  

(ย2ม1 ตบช5) 

 2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

     ผลการสอบวัดระดับชาติ  

     O - NET ระดับ ม.3 และ  ม.6  

     ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่า 

     ระดับประเทศ  (ตชว6) 

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน (ต่อ) 

(กล10) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ก2) 

 

1. พัฒนาครูสู่ 

    ความเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

  ที่ 21 

    (คล4) 

 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

    เป็นไปตามกระบวนการ 

    Active Learning ที่สร้าง 

    โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 

    มีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 

    ตามความถนัดและความ 

    สนใจ (ย2,3ม3ตบช20) 

 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 

   ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 

   ตนเอง ก าหนดเน้ือหาสาระ 

   กิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

   กระบวนการActive Learning  

   ตามความสนใจและความถนัด  

   เป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม 

   ทั้งระบบ  (ตชว36) 

ผู้เรียนร้อยละ 86มีส่วนร่วม 

ในการวิเคราะห์ตนเอง ก าหนด 

เน้ือหาสาระกิจกรรมการเรียนรู ้

ตามกระบวนการActive Learning 

ตามความสนใจ 

และความถนัดเป็นรายบุคคล 

อย่างเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ตามกระบวนการ Active     

Learning(กล11) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 



 

50 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ต่อ) 

  ( ก2) 

1. พัฒนาครูสู่ 

    ความเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

    ที่ 21 (ต่อ) 

   (คล4) 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

    เป็นไปตามกระบวนการ 

    Active Learning ที่สร้าง 

    โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 

    มีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 

    ตามความถนัดและความ 

    สนใจ  

    (ต่อ) 

    (ย2,3ม3ตบช20) 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้   

โดยผ่านกระบวนการคิด ได้ 

ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและ 

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

สรุปองค์ความรู้และสามารถ 

น าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี 

(ตชว37) 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ 

    แบบบูรณาการสาระการ 

    เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

    (ตชว38) 

2. ผู้เรียนร้อยละ 82 ได้ 

เรียนรู้โดยผ่านกระบวน 

การคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วย 

วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 

หลากหลายสรุปองคค์วามรู้ 

และสามารถน าไปใช้ใน 

สถานการณ์ต่างๆได้เป็น 

อย่างดี 

3. ผู้เรียนร้อยละ 82 ได้เรียนรู้ 

    แบบบูรณาการสาระการ 

    เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ตามกระบวนการ Active     

Learning(กล11) 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ตามกระบวนการ Active     

Learning(กล11) 

- กลุ่มบริหารงาน 

วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ทุกกลุ่ม 
 

 

 

 

 



 

51 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ต่อ) 

   (ก2) 

1. พัฒนาครูสู่ 

    ความเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

    ที่ 21 (ต่อ) 

    (คล4) 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

    เป็นไปตามกระบวนการ 

    Active Learning ที่สร้าง 

    โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 

    มีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ 

    ตามความถนัดและความ 

    สนใจ (ต่อ) (ย2,3ม3ตบช20) 

 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วม 

   ในการจัดบรรยากาศ 

   สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 

   และอ านวยความสะดวกที่ 

   เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ตชว39) 

5. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ 

    โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง 

    เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  

    (ตชว40) 

5. ผู้เรียนร้อยละ 82 มีส่วนร่วม 

   ในการจัดบรรยากาศ 

   สภาพแวดล้อมสื่อการเรียน 

   และอ านวยความสะดวกที่ 

   เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6. ผู้เรียนร้อยละ 82 เรียนรู้ 

   โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่าง 

   เป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้

ตามกระบวนการ Active     

Learning (กล11) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ต่อ)  (ก2) 

 1. พัฒนาครูสู่ 

     ความเป็นครู 

   ในศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

     (คล4) 

2. ครูมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ บูรณาการร่วมกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในระดับชั้น

เดียวกัน และบูรณาการกับ 

แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ 

กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถ่ิน  

(ย2ม3ตบช25) 

 

1. ร้อยละของครจูัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 
    ระดับชั้นเดียวกัน(ตบช48) 
2. ร้อยละของผู้เรียนได้เรียนรู้ 
    จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
    ท้องถ่ิน สถานประกอบการกลุ่ม 
    อาชีพอิสระของชุมชนท้องถ่ิน 
    (ตบช49) 
3. ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วม 
    แสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 
    อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
    (ตบช50) 

1. ครรู้อยละ86 จัดกิจกรรม 
   การเรียนรู้บูรณาการร่วมกับ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ใน 
   ระดับชั้นเดียวกัน 
2. ผู้เรียนร้อยละ82 ได้เรียนรู้ 
   จากแหล่งเรียนรู้และภูม ิ
   ปัญญาท้องถ่ิน สถาน   
   ประกอบการ  
   กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชน 
   ท้องถ่ิน 
3. ชุมชนร้อยละ 82 มีส่วนร่วม 

    แสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัด 

    กิจกรรมการเรียนการสอน 

    อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

คุณลักษณะของผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21(กล12) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 



 

53 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ต่อ)  (ก2) 

 1. พัฒนาครูสู่ 

     ความเป็นครู 

   ในศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

     (คล4) 

3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก  

   (ย3ม3ตบช23) 

ระดับความพึงพอใจต่อการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกของ
ครูผูส้อน(ตชว43) 
 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

การบริหารจัดการชั้นเรียน 

เชิงบวก (กล13) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

4. ครูมีทักษะการใชส้ื่อเทคโนโลยี 

   ที่แสดงการใช้ตามแผนการ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

   (ย3ม3ตบช22) 

ร้อยละของครูมีทักษะ 

การใช้สื่อเทคโนโลยี ที่แสดง 

การใช้ตามแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ

เป็นเชิงประจักษ์(ตชว42) 

ครูร้อยละ 87มีทักษะ 

การใช้สื่อเทคโนโลยี ที่แสดง 

การใช้ตามแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และมีการบันทึกการใช้สื่อ

เป็นเชิงประจักษ ์

พัฒนาครูให้มีทักษะการ 

ใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

(กล14) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

5. ครูมีการจัดกิจกรรมการ 

    เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียน 

    ฝึกเป็นผู้ประกอบการ 

    และท าธุรกิจพอเพียง 

    ตามกระบวนการ 

    Project-based Learning 

    (ย2,3ม3ตบช21) 

ร้อยละของครูมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน ฝึกเปน็
ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning 
(ตชว41) 

ครูร้อยละ 86 มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  ให้ผู้เรียนฝึกเป็น 
ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจ
พอเพียง ตามกระบวนการ 
Project-based Learning 

กิจกรรมการเรียนรู ้

บูรณาการ เพ่ือฝึกทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

(กล15) 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 



 

54 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ต่อ)  (ก2) 

 1. พัฒนาครูสู่ 

     ความเป็นครู 

   ในศตวรรษ 

   ที่ 21 (ต่อ) 

     (คล4) 

6. ครตูรวจสอบและประเมิน 

   ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

   มีประสิทธิภาพ โดยใช้ 

   เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ที่เหมาะสมกับ 

   ในการจัดกิจกรรมการ    

   กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ 

   ตามมาตรฐานการเรียนรู้  

   (ย2,3ม3ตบช24) 

 

 

1. ร้อยละของครูที่ประเมิน 

    ผู้เรียนจากสภาพจริง 

    (ตชว44) 

2. ร้อยละของครูมีการ ตรวจสอบ 

   และประเมินความรู้ของ(ตชว45) 

    ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ร้อยละของผู้เรียนและผู้ม ี

    ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน 

   การวัดและประเมินผล  

   (ตชว46) 

4. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือ 

   วัดผลทีอ่ิงมาตรฐานการ 

   เรียนรู้รายวิชาและตัวชี้วัด 

   (ตชว47) 

1. ครรู้อยละ81 ที่ประเมิน 

    เรียนจากสภาพจริง 

 

2. ครรู้อยละ 81 มีข้ันตอน 

   ตรวจสอบและประเมิน 

   ความรู้ความเข้าใจของ 

   ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 86 และผู้มี 

   ส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน 

   การวัดและประเมินผล   

4. ครรู้อยละ 86 ที่มีเครื่องมือ 

วัดผลการพัฒนาพฤติกรรม 

การเรียนรู้ได้ตรงตามสภาพ 

จริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ  

และอิงมาตรฐานการเรียนรู ้

รายวิชาและตัวชี้วัด 

พัฒนาการสร้างเครื่องมือ  

รูปแบบ วิธีการวัดและ 

ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

(กล16) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 

 



 

55 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. พัฒนา 

   ศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   วิชาชีพคร ู

   (ต่อ) (ก2) 

 1. พัฒนาครูสู่ 

    ความเป็นครู 

  ในศตวรรษ 

    ที่ 21 (ต่อ) 

    (คล4) 

7. ครูบันทึกผลการเรียนรู้และ 

   วิจัยในชั้นเรียน ท่ีเป็นไป 

   ตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด 

   รายวิชาในแต่ละกลุ่ม 

   ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผล 

   ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา 

   ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 

   (ย2,3ม3ตบช26) 

 

ร้อยละของครูมีการบันทึกผลการ

เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 

ที่แสดงศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด

รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของ

ผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไปปรับปรุง

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(ตชว51) 

ครูร้อยละ 92มีการบันทึกผลการ

เรียนรู้และวิจัยในชั้นเรียน 

ที่แสดงศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัด

รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพของ

ผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไปปรับปรุง

พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา

ในชั้นเรียน 

(กล17) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- กลุ่มสาระการ 

  เรียนรู้ทุกกลุ่ม 

 2. พัฒนา  

    ศักยภาพคร ู

    (คล5) 

ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมี

แผนการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา

วิชาชีพครู เป็นรายบุคคล รองรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 (ย3ม3ตบช16) 

 

ร้อยละของครูมจีรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูและมีแผนการพัฒนา 

ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น

รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 ( ตชว28) 

ครูร้อยละ 100 มีจรรยาบรรณ 

วิชาชีพครูและมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพ การพัฒนาวิชาชีพครูเป็น

รายบุคคลรองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 

ส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ครูได้พัฒนาตนเองตาม

คุณลักษณะคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

(กล18) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  บุคคล 

 

 

 



 

56 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน 

   (ก3) 

 1. พัฒนา 

     หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   (คล6) 

 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร 

   สถานศึกษาท่ีรองรับ 

   กลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

   ที่หลากหลายและ 

   สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

   (ย2,4ม2ตบช13) 

 

1. โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดง 
    ถึงความต้องการของผู้เรียน  
    และมีโครงสร้างการเรียน 
    ทีร่องรับกลุ่มศักยภาพ 
    ผู้เรียนที่หลากหลายและ 
    สอดคล้องกับความต้องการ 
    ของท้องถ่ิน  (ตชว23) 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร 

    สถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง 

    การเรียนที่รองรับ 

    กลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

    อย่างหลากหลายและ 

   ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

   (ตชว24) 

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

 

 

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

(กล19) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- งานพัฒนา 

  หลักสูตรและ 

  กระบวนการ 

  จัดการเรียน 

  การสอน 

 

 

 

 



 

57 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน 

   (ต่อ) 

   (ก3) 

 1. พัฒนา 

     หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   (ต่อ) 

   (คล6) 

 

2. โรงเรียนให้บริการแนะแนว 

   การศึกษา แนะแนวอาชีพ 

   แนะแนวทักษะชีวิต จัดท า 

   ระเบียนสะสมและแฟ้ม 

   สะสมผลงาน ท่ีแสดงเส้นทาง 

   การศึกษาต่อสู่การประกอบ 

   อาชีพ (Career Path และ  

   Portfolios) 

   (ย2 ม2ตบช14) 

1. ระดับประสิทธิภาพของการ 

   บริการแนะแนวการศึกษา  

   อาชีพและทักษะชีวิต 

   (ตชว25) 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี 

    ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสม  

    ผลงานที่แสดงเส้นทางการศึกษา 

    ต่อสู่การประกอบอาชีพ    

    (Career Path และ Portfolios) 

    (ตชว26) 

1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

   (ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ 

   ระดับคุณภาพมาตรฐาน 

   การศึกษา) 

2. ผู้เรียนร้อยละ 93มีระเบียน 

   สะสมและแฟ้มสะสมผลงาน  

   ที่แสดงเส้นทางการศึกษาต่อ 

   สู่การประกอบอาชีพ 

   (Career Path และ Portfolios) 

พัฒนาระบบงานแนะแนว 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

(กล20) 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  วิชาการ 

- งานแนะแนว 

 

 

 

 

 

 



 

58 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน 

   (ต่อ) 

   (ก3) 

 2. พัฒนาสื่อ 

    และ 

  แหล่งเรียนรู้ 

  (คล7) 

 

1. โรงเรียนมีสิ่งอ านวย   

    ความสะดวก   

    สภาพแวดล้อม  

    แหล่งเรียนรู้ตาม  

    ศาสตร์ของพระราชา 

    (ย1 ม2ตบช17) 

 

1. โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความ 

    สะดวก สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ 

    ของพระราชา และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  

    อย่างมีคุณภาพ(ตชว29) 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที ่

   มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง  

   กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

   (ตชว30) 

3. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพแวดล้อม  

    แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา(ตชว31) 

4. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสบืค้น  

   ความรู้ที่น าระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้  

   แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

   ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(ตชว32) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ตามศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

(กล21) 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  ทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนา   

   หลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพ 

   ผู้เรียน 

   (ต่อ) 

   (ก3) 

 2. พัฒนาสื่อ 

    และ 

  แหล่งเรียนรู้ 

  (คล7) 

 

2. โรงเรียนจัดระบบ 

   เทคโนโลยี   

   สนับสนุนการจัด 

   กิจกรรมการเรียนรู ้

   อย่างมีระสิทธิภาพ 

   (ย2,4 ม2ตบช18) 

 

1. ร้อยละของครูที่ใช้เทคโนโลยี ในการ 
    จัดการเรียนรู้  (ตชว33) 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ม ี

   ต่อการจัดระบบเทคโนโลยี(ตชว34) 

1. ครรู้อยละ95 ใช้เทคโนโลยี  
   ในการจัดการเรียนรู้  
2. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

   (ระดับคุณภาพ 5:  

   เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

   มาตรฐานการศึกษา) 

 
 

พัฒนาระบบเครือข่าย 

เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

(กล23) 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  ทั่วไป 

- งานพัฒนาสื่อ 

  และการจัดการ 

  เรียนรู้ 

- งานเทคโนโลยีฯ 

 

 



 

60 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 4. พัฒนา 

    ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหาร 

  จัดการ 

  (ก4)  

 1. พัฒนาระบบ 

     บริหารงาน 

     ด้วยระบบ 

     คุณภาพ 

     (คล8) 

 

1. โรงเรียนมีระบบบริหาร 

   ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น 

   ปัจจุบัน  เพ่ือการบริหาร 

   และการจัดการเรียนรู้               

   ที่แสดงความเชื่อมโยง 

   สอดคล้องขององค์กร                       

   ทั้งภายในและภายนอก 

   โรงเรียน 

   (ย6 ม2ตบช19) 

โรงเรียนมีระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน   
เพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องขององค์กร                      
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(ตชว35) 
 

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 ให้ถูกต้องและเป็น 

 ปัจจุบัน ท่ีเชื่อมโยงของ 

 องค์กรทั้งภายในและ 

 ภายนอก(กล24) 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  ทั้ง 4 กลุ่ม 

- งานสารสนเทศ 

  โรงเรียน 

2. โรงเรียนมเีอกลักษณ์ความ 

    เป็นเลิศวิสัยทัศน์พันธกิจ  

    เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

    ที่รองรับนโยบายกระทรวง 

   ศกึษาธิการ นโยบายประเทศ 

   (ย6 ม2ตบช11) 

 

โรงเรียนมเีอกลักษณ์ความเป็นเลิศ 
ที่น าไปสู่การก าหนด               
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์   
ที่รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ประเทศและน าไปสู่การปฏิบัติ 
(ตชว17) 

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงาน

ตามโครงสร้าง 

ของโรงเรียน ให้ด าเนินงาน

ภายใต้กลยุทธ์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์  

(กล25) 

- กลุ่มบริหารงาน 

  ทั้ง 4 กลุ่ม 

- งานแผนงาน 

 

 



 

61 
ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 4. พัฒนา 

    ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหาร 

  จัดการ 

  (ก4) 

 1. พัฒนาระบบ 

     บริหารงาน 

     ด้วยระบบ 

     คุณภาพ 

     (คล8) 

 

 

3. โรงเรียนมีระบบการ 

   บริหารจัดการคุณภาพ            

   ที่มีประสิทธิภาพและ 

   ประสิทธิผล 

   (ย6 ม2ตบช12) 

 

1. จ านวนโครงการที่มีการ 

    รายงานผลการด าเนินงาน 

    โครงการ กิจกรรม ตามรูปแบบ     

    การรายงานโครงการถูกต้อง 

    ครบถ้วน ท่ีระบุไว้ใน   

    แผนปฏิบัติการประจ าปี 

    (ตชว20) 

2. ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  

   ที่แสดงถึงความก้าวหน้าของ 

   พันธกิจและเป้าประสงค ์

   การเป็นโรงเรียนมาตรฐาน  

   สากลและมัธยมศึกษา 4.0 

   บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง    

   (ตชว19) 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบสารสนเทศ  

เพ่ือการก ากับติดตาม 

ความก้าวหน้าของโครงการ 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

(กล26) 

 
 
พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ทบทวนผลการ

ด าเนินงาน น าเสนอผลการ

บริหารจัดการด้วยระบบ

คุณภาพ(กล27) 

 
 
 
 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  ทั้ง 4 กลุ่ม 

- งานแผนงาน 

 

 

 

 

- กลุ่มบริหารงาน 

  ทั้ง 4 กลุ่ม 

- งานนิเทศฯ 

- งานมาตรฐาน 

  สากล 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 4. พัฒนา 

    ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหาร 

  จัดการ 

  (ก4) 

 1. พัฒนาระบบ 

     บริหารงาน 

     ด้วยระบบ 

     คุณภาพ 

     (คล8) 

 

 

3. โรงเรียนมีระบบการ 

   บริหารจัดการคุณภาพ            

   ที่มีประสิทธิภาพและ 

   ประสิทธิผล 

   (ต่อ) 

   (ย6 ม2ตบช12) 

 

3. ระดับความพึงพอใจต่อ 

   ระบบการบริหารจัดการ 

   คุณภาพการศึกษาของ 

   โรงเรียน  (ตชว21) 

4. ระดับความพึงพอใจของ 

    บุคคลหน่วยงาน ชุมชน  

    ท้องถ่ิน ท่ีมีต่อการ 

    ให้บริการของโรงเรียน  

    (ตชว22) 

5. โรงเรียนใช้ระบบประกัน 

   คุณภาพภายในเพ่ือยก 

   ระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

   อย่างมีประสิทธิภาพ(ตชว18) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

พัฒนาระบบบริหารงานด้าย
ระบบคุณภาพ(กล28) 
 
 
พัฒนาระบบบริหารงานด้าย
ระบบคุณภาพ(กล28) 
 
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
(กล29) 

 

- งานตาม 

  โครงการสร้าง 

- งานประกันฯ 

 

- งานตาม 

  โครงการสร้าง 

- งานชุมชนฯ 

 

- งานประกันฯ 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 4. พัฒนา 

    ศักยภาพ 

  ระบบการ 

  ก ากับ 

  และสะท้อน 

  ผลมาตรฐาน 

  คุณภาพการ 

  บริหาร 

  จัดการ 

  (ก4) 

  2. พัฒนา 

      สมรรถนะครู     

      (คล9) 

โรงเรียนมีแผนการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพครู  

และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิง

ประจักษ์ที่เป็นไปตาม 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

รายปี (ย3 ม2ตบช15) 

 

ร้อยละของครูและบคุลากร ท่ีได้รับ

การพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

สอดคล้องกับความต้องการ

รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงาน

เชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานรายปี(ตชว27) 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 

ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) สอดคล้องกับความต้องการ

รายบุคคลและมีบันทึกข้อมูลผลงาน

เชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานรายปี 

ส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู 

พัฒนาสมรรถนะครู 

ที่เป็นไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานรายปี(กล30) 

 

 

- งานบุคคล 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 5. ส่งเสริม 

    พัฒนา 

    ภาคี 

    เครือข่าย  

  ความร่วมมือ 

  การพัฒนา 

  กิจกรรม  

  การเรียนรู้ 

  ตามศาสตร์ 

  พระราชา 

  (ก5) 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน 

(คล10) 

(ใช้ตัวบ่งชี้เดียวกัน) 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร 

   สถานศึกษาท่ีรองรับ 

   กลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

   ที่หลากหลายและ 

   สอดคล้องกับท้องถ่ิน 

   (ย2,4ม2ตบช13) 

 

1. โรงเรียนมีสารสนเทศที่แสดง 
   ถึงความต้องการของผู้เรียน  
   และมีโครงสร้างการเรียน 
   ที่รองรับกลุ่มศักยภาพ 
   ผู้เรียนที่หลากหลายและ 
   สอดคล้องกับความต้องการ 
   ของท้องถ่ิน  (ตชว23) 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร 

   สถานศึกษาท่ีมีโครงสร้าง 

   การเรียนที่รองรับ 

   กลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

   อย่างหลากหลายและ 

   ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

   (ตชว24) 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

 

 

 

 

ประสานสัมพันธ์ ขอความ 

ร่วมมือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ร่วมก าหนดความต้องการ  

การจัดการศึกษาและเป็น 

พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียน

การสอน(กล31) 

 - ทุกกลุ่ม 

   บริหารงาน 

 - งานโรงเรียน 

   กับชุมชนและ 

   ภาคีเครือข่าย 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ)  

กลยุทธ์ระดับ

องค์กร 

กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 

(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ 

(ตัวบ่งชี้) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 5. ส่งเสริม 

    พัฒนา 

    ภาคี 

    เครือข่าย  

  ความร่วมมือ 

  การพัฒนา 

  กิจกรรม  

  การเรียนรู้ 

  ตามศาสตร์ 

  พระราชา 

  (ต่อ) 

  (ก5) 

เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน 

กับชุมชน 

(ต่อ) 

(คล10) 

3. โรงเรียนมีระบบการ 

   บริหารจัดการคุณภาพ            

   ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   (ต่อ) 

   (ย6 ม2ตบช12) 

 

3. ระดับความพึงพอใจต่อ 

   ระบบการบริหารจัดการ 

   คุณภาพการศึกษาของ 

   โรงเรียน  (ตชว21) 

4. ระดับความพึงพอใจของ 

   บุคคลหน่วยงาน ชุมชน  

   ท้องถ่ิน ท่ีมีต่อการ 

   ให้บริการของโรงเรียน  

   (ตชว22) 

 

ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

 

ประสานสัมพันธ์ ขอความ 

ร่วมมือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ร่วมก าหนดความต้องการ  

การจัดการศึกษาและเป็น 

พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียน

การสอน(กล31) 

 - ทุกกลุ่ม 

   บริหารงาน 

 - งานโรงเรียน 

   กับชุมชนและ 

   ภาคีเครือข่าย 
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ส่วนที่  4   
งบประมาณปีงบประมาณ 2563 

 
 

ตารางท่ี 12 แสดงประมาณการนักเรียน ปีงบประมาณ  2563 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2562 ภาคเรียนที่ 1/2563 หมายเหตุ 

ม.1 470 470 ห้องละ 40 คน 

ม.2 439 465 ห้องพิเศษห้องละ 30 คน 

ม.3 447 435   

ม.4 592 585   

ม.5 560 580   

ม.6 555 547   

รวม 3,063 3,082   

    
 ตารางท่ี 13 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการศึกษาปีงบประมาณ  2563 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน 
ภาคเรียน
ท่ี 2/2562 

เงิน
อุดหนุน 

รวม 

จ านวน
นักเรียน 
ภาคเรียน
ท่ี 1/2563 

เงิน
อุดหนุน 

รวม รวมทั้งสิ้น 

ม.1 470 1,750 822,500 470 1,750 822,500 1,645,000 

ม.2 439 1,750 768,250 465 1,750 813,750 1,582,000 

ม.3 447 1,750 782,250 435 1,750 761,250 1,543,500 

ม.4 592 1,900 1,124,800 585 1,900 1,111,500 2,236,300 

ม.5 560 1,900 1,064,000 580 1,900 1,102,000 2,166,000 

ม.6 555 1,900 1,054,500 547 1,900 1,039,300 2,093,800 

รวม 3,063  5,616,300 3,082  5,650,300 11,266,600 
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ตารางท่ี 14 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

  เงินอุดหนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2563  

 จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน  

  3.1 ตามกลยุทธ์ ร้อยละ 70 7,886,620 

  3.2 งานประจ า ร้อยละ 20 2,253,320 

  3.3 งบกลาง ร้อยละ 10 1,126,660 

รวมเป็นเงิน 11,266,600 
 
หมายเหตุ  แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2563 

1. งานด้านวิชาการ คือ งบส าหรับพัฒนาด้านการจัดเรียนการสอน 
2. งานบริหารท่ัวไป  คือ งบส าหรับบริหารท่ัวไป เช่น พัฒนางานประจ าตามโครงสร้าง  

พัฒนาแหล่งเรียนรู ้เป็นต้น 
3. งบกลาง (ส ารองจ่าย) คือ งบส ารองจ่ายเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วน 
4. งานประจ าตามโครงสร้าง หมายถึง ประมาณการรายจ่ายจ าแนกตามโครงสร้างของโรงเรียน 

แยกเป็น งบบุคลการ งบด าเนินงาน งบลงทุน  
5. งานพัฒนาตามกลยุทธ์ หมายถึง ประมาณการรายจ่ายตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ จ าแนกเป็น 

งบด าเนินงาน งบลงทุน 
6. ให้กลุ่มบริหารงานฯ ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

โครงการ/กิจกรรม โดยยึดตามเอกสารคู่มือการจัดท างบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
7. ให้กลุ่มบริหารงานฯ ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 ภายในวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 
8. ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ระบุช่วง วัน เวลา ให้ชัดเจน และประสานกลุ่มบริหารงาน 

วิชาการเพื่อลงในปฏิทินวิชาการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กิจกรรมไปจัดในช่วงเดือนกันยายน และเดือนกุมภาพันธ์ 
มากเกินไป  

9. ให้ทุกงานตามโครงสร้างของโรงเรียนด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด คือ 
ช่วงท่ี 1 เดือนตุลาคม 2562– มีนาคม 2563 ภาคเรียนท่ี 2/2562 ช่วงท่ี 2 เดือนเมษายน 2563– กันยายน 
2563 ภาคเรียนท่ี 1/2563 
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ตารางท่ี 15 แสดงการจัดสรรค่าเล่าเรียน  ปีงบประมาณ 2563 
ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบส ารองจ่าย 1,126,660  
2 งบด้านบริหารท่ัวไป 2,253,320  
   2.1 ค่าสาธารณูปโภค (ประจ า) 1,500,000  
   2.2 ค่าปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (กลยุทธ์)    753,320  
3 งบด้านวิชาการ  7,886,620  

   3.1 ปรับซ่อม น  ามัน ครุภัณฑ์กลาง (ประจ า) 1,000.000  
   3.2 โครงการ/กิจกรรม (กลยุทธ์) 6,693,000  

 
ตารางท่ี 16 แสดงประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ  2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
เงินอุดหนุน รวม 

ม.1 470 793.20 372,804.00 

ม.2 439 564.80 247,947.20 

ม.3 447 560.00 250,320.00 

ม.4 592 1,160.80 687,193.60 

ม.5 560  805.60   451,136.00  

ม.6 555  763.20   423,576.00  

รวม 3,063   2,432,976.80  

 
ตารางท่ี 17 แสดงประมาณการค่าอุปกรณ์การเรียน ปีงบประมาณ  2563 

ระดบัชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที ่
2/2562 

เงิน
อุดหนุน 

รวมเงิน 

จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

เงิน
อุดหนุน 

รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 

ม.1 470 210  98,700  470 210  98,700   197,400  

ม.2 439 210  92,190 465 210  97,650   189,840  

ม.3 447 210  93,870  435 210  91,350   185,220  

ม.4 592 230  136,160 585 230  134,550   270,710  
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 

ระดบัชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที ่
2/2562 

เงิน
อุดหนุน 

รวมเงิน 

จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

เงิน
อุดหนุน 

รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 

ม.5 560 230  128,800 580 230  133,400   262,200  

ม.6 555 230  127,650 547 230  125,810   253,460  

รวม 3,063   677,370  3,082   681,460   1,358,830  
 

ตารางท่ี 18 แสดงประมาณการค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ  2563 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2562 
เงินอุดหนุน รวม 

ม.1 470 450  211,500  

ม.2 439 450  197,550  

ม.3 447 450  201,150  

ม.4 592 500  296,000  

ม.5 560 500  280,000  

ม.6 555 500  277,500  

รวม 3,063   1,463,700  
 

ตารางท่ี 19 แสดงประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ  2563 

ระดบัชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที ่
2/2562 

เงิน
อุดหนุน 

รวมเงิน 

จ านวน
นักเรียน 

ภาคเรียนที่ 
1/2563 

เงิน 
อุดหนุน 

รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 

ม.1 470 440 206,800 470 440 206,800 413,600 

ม.2 439 440 193,160 465 440 204,600 397,760 

ม.3 447 440 196,680 435 440 191,400 388,080 

ม.4 592 475 281,200 585 475 277,875 559,075 

ม.5 560 475 266,000 580 475 275,500 541,500 

ม.6 555 475 263,625 547 475 259,825 523,450 

รวม 3,063  1,407,465 3,082  1,416,000 2,823,465 
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ตารางที่ 20 แสดงการจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 

ล าดับที่  รายการ จัดสรร/นักเรียน 

1 
 

1.1 วิชาการ ได้แก่ กีฬา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม  
     รัฐพิธี ศาสนา 

                ม.1,3              180  บาท 

                         ม. 2               130  บาท 

                         ม.ปลาย           250  บาท 

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
วิชาการ 
กีฬา 
ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม 

                ม.1,3              100  บาท 

                         ม. 2               150  บาท 

                         ม.ปลาย           170  บาท 

2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวการชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

                         ม. ต้น             200  บาท    

                         ม. ปลาย          130  บาท 

3 ทัศนศึกษา                                              300  บาท 

4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

                                             100  บาท 

 
ตารางท่ี 21 แสดงการประมาณการเงินกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 

ล าดับที่  รายการ จ านวนเงิน 

1 
 

1.1 วิชาการ 585,770 

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 447,740 

รวม 1,033,510 

2 
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวการชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

493,770 

3 ทัศนศึกษา 920,100 

4 
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ICT 

306,700 

รวมเป็นเงิน 2,754,080 

 
หมายเหตุ  จัดสรรเงินตามจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา  2562 
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ตารางท่ี 22 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 
อัตราต่อภาค

เรียน 
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

1. ค่าลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์   500 บาท จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ 300 บาท จ้างครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 

3. ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 400 บาท จ้างครูและเจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

4. ค่าจ้างครูภาษาตะวันออก 400 บาท ค่าจ้างครูและกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาตะวันออก 

5. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 บาท ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 
และค่าวัสดุท าความสะอาด 

6. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับ
อากาศ 

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. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

5,000 บาท จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
(ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

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

12. ค่าเรียน วิทย-์คณิต  ม.ปลาย 10,000 บาท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
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ตารางท่ี 23 แสดงประมาณการเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 
อัตราต่อภาคเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน 

(บาท) ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 2/2562 ภาคเรียนท่ี 1/2563 ภาคเรียนท่ี 1/2563 ปี 2563 

1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์  500 3,063 1,531,500 3,082 1,541,000 3,072,500 

2. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ 300 3,063 918,900 3,082 924,600 1,843,500 

3. ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 400 3,063 1,225,200 3,082 1,232,800 2,458,000 

4. ค่าจ้างครูภาษาตะวันออก (ม.1 – ม.6) 400 3,063 1,225,200 3,082 1,232,800 2,458,000 

5. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 3,063 1,072,050 3,082 1,078,700 2,150,750 

6. ค่าสาธารณูปโภค 300 3,063 918,900 3,082 924,600 1,843,500 

7.ค่าเรียนภาษาอังกฤษใช้โปรแกรม IDP 
  (ม.1-3 ยกเว้นห้อง EP)  

500 1,266 633,000 1,288 644,000 1,277,000 

8. ค่าเรียน English  Program 30,000 92 2,760,000 93 2,790,000 5,550,000 

9. ค่าเรียน MEP 17,500 141 2,467,500 154 2,695,000 5,162,500 

10. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ    
      (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

5,000 31 155,000 61 305,000 460,000 

11. ค่าเรียนคณิต-วิทย์ ม.ต้น 10,000 107 1,070,000 102 1,020,000 2,090,000 

12. ค่าเรียน วิทย-์คณิต  ม.ปลาย 10,000 93 930,000 90 900,000 1,830,000 

รวม  14,907,250  15,288,500 30,195,750 
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ตารางท่ี 28 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้

กระบวนการ Active 
Learning 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนตามกระบวนการ 
Active learning วิจัยในชั นเรียน 
และเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน
อื่น 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

กระบวนการ Active learning 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
ตามกระบวนการ Active 
Learning และร่วมกัน
จัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการแบบ 
สหวิทยาการ  
2.ครูมีบันทึกผลการ
เรียนรู้และวิจัยชั นเรียน 
ที่แสดงศักยภาพ ทักษะ 
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์
ในแต่ละกลุ่มศักยภาพ
ของผู้เรียนที่น าผล
ย้อนกลับไปปรับปรุง
พัฒนา 

ผู้เรียนร้อยละ 
86 มีส่วนร่วมใน
การคิดวิเคราะห์
ตนเองก าหนด
เนื อหาสาระ
กิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม
กระบวนการ 
Active 
Learning ตาม
ความสนใจและ
ความถนัดเป็น
รายบุคคลอย่าง
เปน็รูปธรรมทั ง
ระบบ 
 

86 ต.ค.62-
ก.ย.63 

 

5,000 5,000 10,000 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหม
าย 

(จ านว
น/ร้อย
ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิช

อบ ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 2,2,2 1,1,1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ

  

1. พัฒนาคณุภาพวิชาการของ
นักเรียน 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ 

ดนตรี วัฒนธรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานเชิง

นวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้น าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานเชิงนวัตกรรม 
3. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนด้าน
ทักษะอื่นๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 86 ที่มี

ผลงานเชิงนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ในสาขาวิชาชีพตาม
แผนการเรียนที่น าไปใช้
ได้จริงกับกลุ่มปัญหาตรง
ตามความต้องการใน
ชุมชนท้องถิ่น 

86 ต.ค.62-
ก.ย.63 

 

31,555 
 
138,870 
 
 
50,000 
 
 
35,000 

31,555 
 
138,870 
 
 
50,000 
 
 
35,000 

63,110 
 

277,740 
 
 

100,000 
 
 

70,000 

กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ 

3 3,23,13  2,4,13 การบริหารจัดการ
ชั นเรียนเชิงบวก 

1. การบริหารจัดการชั นเรียนเชิง

บวก 

2. กิจกรรม PLC 

1. ครูการบริหารจัดการชั นเรียน
เชิงบวก ท าให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

2.ครูมีการบริหารจัดการชั นเรียน

เชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ 86 ที่มี

ความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการชั นเรียน
เชิงบวกของครูผู้สอนที่มี
ความพึงพอใจในระบบ
ระดับมากขึ นไป 

86 ต.ค.62-
ก.ย.63 
 

   นางศรีวรรณ  
ลมสูงเนิน 

รวมทั้งสิ้น 260,425 260,425 520,850  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 

2 
รวม 

1 2,13,23 3,6,19 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา   

1.ประชุมสัมมนาแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กลุ่มศักยภาพนักเรียน   
2.ประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนการ
จัดท าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พ.ศ. 
2551 ปรับปรุง 2560 
3.จัดซื อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
ส่งเสริมในการพัฒนาหลักสูตร 
4.ประเมินและปรับปรุงการใช้
หลักสูตร 

โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษา
รองรับกลุ่ม
ศักยภาพ
ผู้เรียนที่
หลากหลาย
และสอดคล้อง
กับท้องถ่ิน 

1. โรงเรียนมีสารสนเทศที่
แสดงถึงความต้องการของ
ผู้เรียนและมีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับ
ศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

1. โรงเรียนมีสารสนเทศที่
แสดงถึงความต้องการของ
ผู้เรียนและมีโครงสร้างการ
เรียนที่รองรับศักยภาพ
ผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
2. โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีโครงสร้างการ
เรียนที่รองรับกลุ่มศักยภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายและ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

ต.ค.62-ก.ย.

63 
20,000  20,000 นายศักด์ิชาย 

เกษร 

รวมทั้งสิ้น 20,000  20,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 ค่ายคณิตศาสตร์  การเข้าค่าย
คณิตศาสตร์  

1. เพื่อพัฒนาผู้เร ียนให้

มีทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 
2. เพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

-ผู้เรียนร้อยละ 86 
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ 

Active learning 
พัฒนานวัตกรรม ใช้
แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น  
 
 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 100 ได้รับการ

พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 86 มี

เจคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

   เม.ย.63–ก.ย.63  25,000 25,000 นายวิทยา 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วง 
ท่ี 1 

ช่วง
ท่ี 2 

รวม 

2 1,2,2 1,1,1 การจัดนิทรรศการ
คณิตศาสตร์ 

1.การจัดนิทรรศการ 
2. ประกวดผลงาน 
3. การน าเสนอ
โครงงาน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้
และทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ผ่านศิลปะ
ทางคณิตศาสตร์ 

- ร้อยละของ
ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ 

Active 
learning พัฒนา

นวัตกรรม ใช้
แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมการน า

ความรู้และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ผ่านการท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 100  
ได้แสดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค์
ผ่านศิลปะทางคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ต.ค.62-มี.ค.
63 

43,000  43,000 นางเทพา 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดช

อบ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

 รวม 

3 1,2,2 1,1,
1 

 การพัฒนาการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

1.อบรมเคร่ือง
คิดเลขกราฟฟิก 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
การน าสื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการสร้างองคค์วามรู้
ทางคณิตศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนื อหาทาง
คณิตศาสตร์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะ

ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
4. เพื่อส่งเสริมใหค้รูสามารถ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- ร้อยละของ
ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ 

Active 
learning พัฒนา

นวัตกรรม ใช้
แก้ปัญหา 
การด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 86 มีทักษะ
ในการใช้สื่อและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการสร้างองคค์วามรู้ทาง
คณิตศาสตร์  
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 86 มีความรู้

ความเข้าใจในเนื อหาทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ น 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4. ครูร้อยละ  86  มีความรู้

ความเข้าใจในการใช้งาน

โปรแกรม Geogebra เพิ่ม

มากขึ น 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

24,000 24,000 48,000 นางสาว 
มะติกา 

 
 
 
 
 



 

 
 

119 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วงท่ี 

2 
 รวม 

4 1,1,1 1,1,5 การแข่งขันทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 

1. การแข่งขันเวทคณิต 
2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว 
3. การแข่งขันสูตรคูณ 
4. การแข่งขัน A-Math 
5. การแข่งขัน Sudoku 
6. การแข่งขันหมากล้อม 
7. การแข่งขันคณิตศิลป ์

     

1. เพื่อพัฒนา

นักเร ียนให้มีทักษะ
และความสามารถ
ด้านการคิดค านวณ 
2. เพื่อพัฒนา

นักเร ียนให้มีทักษะ
และความสามารถใน
การให้เหตุผล 
3. เพื่อเตรียมความ

พร้อมส าหรับครูและ
นักเรียนในการ
แข่งขันทางวิชาการ 
ในระดับต่างๆ 

-ผู้เรียนร้อยละ 86 
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการ 

Active 
learning พัฒนา

นวัตกรรม ใช้
แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น  

 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 86 มีทักษะ
และความสามารถด้านการคิด
ค านวณผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 86 มีทักษะ
และความสามารถในการให้
เหตุผลผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3. นักเรียนร้อยละ 86 มี

ความพร้อมในการเข้าแข่งขัน
ทางวิชาการในระดับต่างๆ  

4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เม.ย.63–ก.ย.
63 

 24,000 24,000 นางเยาว์
ลักษณ์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ)  
ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2  รวม 

5 1,5,5 1,3,10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1.สอนเสริม
วิชา
คณิตศาสตร์ 

(o-net) 
2.คลินิก

คณิตศาสตร์ 
 3.กิจกรรม
สอนซ่อมเสริม 

1. เพื่อพัฒนาให้
นักเรียนมีทักษะด้าน
การคิดค านวณและ
เห็นความส าคัญของ
การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วางแผนในการพัฒนา
ตนเองในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

-ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั งแต่ระดับดีขึ นไป (ตชว
5) 
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบวัดระดับชาติ             
O-NET ม.3 และ ม.6 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ  
(ตชว6) 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 82 มีผลการ

ทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 82 เห็น

ความส าคัญและมีการวางแผนใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ต.ค.62-
มี.ค.63 

5,000  5,000 นางเยาว์ลักษณ์ 
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ตารางท่ี 28 ต่อ) 
ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2  รวม 

6 1,2,2 1,1,1 พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 

1. อบรมการคิดและ
การแก้ปัญหา 
2.การสอบแข่งขัน
เยาวชนคนเก่ง 
3. 3.Play Facto 
4.น านักเรียนไป

แข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มสูงขึ น 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีการพัฒนาตนเองในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

-ร้อยละของ
ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตั งแต่ระดับดีขึ น
ไป (ตชว5) 
 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เพิ่มขึ นคิดเป็นร้อยละ 3 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 75.50 มี

พัฒนาการในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

14,000 14,000 28,000 นางสาว 
มะติกา 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วงท่ี 2  รวม 

7 1,1,1 1,1,5 พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่
โอลิมปิกวิชาการ 

1.สอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับ
โอลิมปิกวิชาการ 
 

1. เพื่อพัฒนาผู้เร ียนให้มี

ความรู้  ทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา 
2. ส่งเสริมผู้เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ  
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการอย่างเต็ม
ศักยภาพ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน เขียน 
สื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ 

2 และความสามารถ

ในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั น 
(ตชว1) 

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 100 ได้รับ

การพัฒนาความรู้  ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการสอบโอลิมปิก
วิชาการ 
2. จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 82 
มีเจคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

เม.ย.63–
ก.ย.63 

 15,000 15,000 นางสุพัตรา   
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วงท่ี 

2 
รวม 

8 3,22,42 2,4,14 การผลิตสื่อเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

1.การผลิตสื่อ 1. เพื่อส่งเสริมใหค้รูมีการน า
สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้างองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะ

ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3. เพื่อส่งเสริมใหค้รูสามารถ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละของครูที่
มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยี  
ที่แสดงการใช้
ด าเนินงานตาม
แผนการจัด
กิจกรรมกิจกรรม
เรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อ
เป็น 
เชิงประจักษ์ 
(ตชว42) 

1. ครูร้อยร้อยละ 87 ของครู

ที่มีทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ที่แสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และมี
การบันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์ 
2. ครูร้อยละ 87 สามารถ
ผลิตสื่อเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสร้างองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

10,000 10,000 20,000 -นางสาว   
 นันทนา  
-นางพรวิรุณ   
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 
ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

9 2,12,19 6,8,27 นิเทศภายใน 1. นิเทศการสอน
ของครู 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม การจัดการเรียน
การสอน การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ รองรับ
การประกันคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

ระดับคุณภาพเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5: 
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้รับการนิเทศร้อย

ละ 100 
 

ต.ค.62-
ก.ย.63 

1,000 1,000 2,000 นางเมตตา 

รวมท้ังสิ้น 97,000 130,000 200,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 การส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียน 

1. กิจกรรมน าเสนอโครงงาน 
2. ค่ายสะเต็ม (STEM)  
3. ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร-์
วิทยาศาสตร์ 
4. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร-์วิทยาศาสตร์ 
5. ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดและแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์
6. ค่ายคณิตศาสตร ์
7. ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

1. เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ
ชีวิต สามารถ
สร้างองค์ความรู้  
เพ่ือกระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค์
สามารถผลิต
นวัตกรรมได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 
86 ปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ 
Active 
Learning 
พัฒนา
นวัตกรรม  
ใช้แก้ปัญหาใน   
การด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถ่ิน 

86 ต.ค.62 - มี.ค.63 
ต.ค.62 - มี.ค.63 
ต.ค.62 - มี.ค.63 

 
เม.ย.63– ก.ย.63 
 
เม.ย.63– ก.ย.63 
 
 
เม.ย.63– ก.ย.63 
เม.ย.63– ก.ย.63 

12,520 
27,000 
20,000 

 
 
 
 

   40,000 
 

   27,000 
 
 

   20,000 
  150,000 

12,520 
27,000 
20,000 
 
40,000 
 
27,000 
 
 
20,000 

  50,000 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 การส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียน 

8. ค่ายเครื่องบินพลังยาง 
9. ค่ายจรวดขวดน  า 
10. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสู่
โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
11. ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดและแก้ปัญหาโดยใช้ Play  
Facto 
12. ค่ายหุ่นยนต์ IPST micro box 
13. คา่ยพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณิตฯ – วิทย์ นักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับ สพม.28  

1. เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ
ชีวิต สามารถ
สร้างองค์ความรู้  
เพ่ือกระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความคิด 
เชิงสร้างสรรค์
สามารถผลิต
นวัตกรรมได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 
86 ปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ 
Active 
Learning 
พัฒนา
นวัตกรรม  
ใช้แก้ปัญหาใน   
การด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถ่ิน 

86 ต.ค.62 - มี.ค.63 
ต.ค.62 - มี.ค.63 
เม.ย.63– ก.ย.63 

 
เม.ย.63– ก.ย.63 

 
 

ต.ค.62 - มี.ค.63 
ต.ค.62 - มี.ค.63 

 

25,000 
25,000 

 
 
 
 
 

25,860 
43,920 

 

 
 

58,320 
 

6,560 

25,000 
25,000 
58,320 

 
6,560 

 
 

25,860 
43,920 

 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 การส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียน 

14. พัฒนานักเรียนชั นมัธยมศึกษาล
ปีที่ 3 ในการจัดท าโครงงานและ
น าเสนอโครงงาน ระดับ สพม.28 
15. ปฐมนิเทศนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับ สพม.28 
16. ปฐมนิเทศนักเรียนชั น ม.1 
17. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
จังหวัด 
18. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างจังหวัด 

1. เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิต 
สามารถสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือ
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
2. เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิด
ความคิดเชิง
สร้างสรรค์
สามารถผลิต
นวัตกรรมได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 
86 ปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ 
Active 
Learning 
พัฒนา
นวัตกรรม  
ใช้แก้ปัญหาใน   
การด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถ่ิน 
 

86 ต.ค.62 - มี.ค.63 
 
 

เม.ย.63– ก.ย.63 
 

ต.ค.62 - มี.ค.63 
เม.ย.63– ก.ย.63 

 
ต.ค.62 - มี.ค.63 
 

22,000 
 
 
 
 

44,000 
 
 

400,000 

 
 
 

14,480 
 
 

32,680 
 
 
 
 

22,000 
 
 

14,480 
 

44,000 
32,680 

 
400,000 

 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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  ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า  
ดับท่ี  

มาตรฐาน
การศึกษา  

กล
ยุทธ์  

โครงการ/กิจกรรม  
กิจกรรม  

(Activities)  
วัตถุประสงค ์ 

ตัวชี้วัด  
ความส าเร็จ  

เป้าหมาย  
(จ านวน/
ร้อยละ)  

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงท่ี 

1  
ช่วงท่ี 2  รวม 

1   1,2,2  1,1,1  การส่งเสริมและ พัฒนา
อัจฉริยภาพนักเรียน  

19. ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน  
20. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ชั น ม. 3  

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
ทักษะชีวิต สามารถสร้าง 
องค์ความรู้เพ่ือ 
กระบวนการแก้ปัญหาได้  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
สามารถผลิตนวัตกรรม
ได้  

ผู้เรียนร้อยละ 86  
ปฏิบัติกิจกรรมตาม 
กระบวนการ Active 
Learning พัฒนา 
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหา 
ในการด าเนินชีวิต 
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถ่ิน  

86  ต.ค.62 -  
มี.ค.63 

ต.ค.62 – 
มี.ค.63 

5,000 
 

4,500 

 5,000 
 

4,500 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

2 1,5,5 1,3,10 การส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

1. สอนเสริมนักเรียน
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3  
2. การสอบวัดความรู้ และ
วัดทักษะทางวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือสอนเสริมนักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 
เพ่ือแข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการ 
ของหน่วยงานต่างๆ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 77 มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพ่ิมขึ นร้อยละ 3 และ
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
วัดระดับชาติ O-NET 
ระดับ ม.3 และ ม.6  
ในสาระการเรียนรู้หลัก
สูงกว่าระดับประเทศ 

77 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

 
ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

  11,000 
 
 
7,500 

9,000 
 
 

7,500 

20,000 
 
 

15,000 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

2 1,5,5 1,3,

10 

การส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3. การสอบแข่งขันของโครงการ 
Thailand  Educational 
Development and Evaluation 
Tests (TEDET) 
ของสถาบันส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. การสอบแข่งขันโครงการ Asian 
Science and Mathematics 
Olympiad (ASMO) 
5. การสอบแข่งขันทักษะทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2562-2563 

เพ่ือสอนเสริมนักเรียน
ชั นมัธยมศึกษาปีที1่-3 
เพ่ือแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  
ของหน่วยงานต่างๆ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 77 มี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมขึ นร้อยละ 
3 และคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบวัด
ระดับชาติ O-NET 
ระดับ ม.3 และ ม.6 
ในสาระการเรียนรู้
หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ 

77 เม.ย.63– ก.ย.63 
 
 
 
 
 

เม.ย.63– ก.ย.63 
 
 

ต.ค.62 - มี.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

15,000 
 
 
 
 
20,000 

15,000 
 
 
 
 
20,000 
 
 
10,000 

 
 
 
 
 



 

 
 

130 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะ 
เวลา 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 

2 
รวม 

3 3,16,28 
 

2,5,18 
 

พัฒนาศักยภาพครูด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ประชุม อบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงานด้าน
คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ครูได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองในการ ประชุม 
อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานด้าน
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

ครูร้อยละ 100 ที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนาศักยภาพ     
การพัฒนาวิชาชีพครู         
เป็นรายบุคคล รองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่21 

100 ต.ค.

62-
ก.ย.63 

30,000 30,000 60,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

4 2,17, 32 
 

1,7,21 
 

พัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องศูนย์สื่อการ
เรียนรู้และห้องปฏิบัติการ
ส าหรับนักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

1. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการส าหรับ
นักเรียนชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

เพ่ือพัฒนาห้องศูนย์สื่อ
การเรียนรู้และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ  
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได้ 

โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการและ 
ห้องสืบค้นความรู้ ท่ีน า
ระบบเทคโนโลยีการ
เข้าถึงความรู้ แหล่ง
เรียนรู้ และบรรยากาศที่
เอื อต่อการเรียนรู้ ครบ
ทุกกลุ่มสาระ 

90 ต.ค.62 
– มี.ค. 
63 
 

380,000  380,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

รวมท้ังสิ้น  1,068,300  430,540  1,498,840  

 



 

 
 

131 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วง
ท่ี 1 

ช่วง
ท่ี 2 

รวม 

1 1,5,(5,6) 1,3,10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

1. ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาใน
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ  

2. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ตอบปัญหา 

1. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมี
ทักษะด้านกีฬานันทนาการ
และเห็นความส าคัญของการ
เรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
วางแผนในการพัฒนาตนเอง
ในการเรียนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

- ร้อยละ 75.50 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตั งแต่
ระดับดีขึ นไป  
-ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ผลการสอบวัดระดับชาติ 

O-NET  
ม.3 และ ม.6 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้หลักสูง
กว่าระดับประเทศ 

75.50 ต.ค.62-ก.ย.63    นายพีรกานต์ 
หมวดแก้ว 

รวม     

2 1,5,5 1,3,10 พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

1. น านักเรียนไป
แข่งขันทักษะทางสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
2. น านักเรียนไป
แข่งขันด้านกีฬา 

1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาเพ่ิมสงูขึ น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
การพัฒนาตนเองในการเรียน 

ร้อยละ 75.50 ของ
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตั งแต่
ระดับดีขึ นไป  
 

75.50 ต.ค.62-ก.ย.63    นายประโยชน์ 
รังษี 

รวม     
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 

2 
รวม 

3 1,10, 
(15,16) 

1,1,

3 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21/  
การแข่งขันกีฬาภายใน 

 

1. กิจกรรมแข่งขันกีฬา 
2.กิจกรรมกีฬาพื นบ้าน 
3. กิจกรรมเชียร ์

4. กิจกรรมเดินขบวน
พาเหรด 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ  
มีสุนทรียภาพ และ
ความสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่มี
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการตาม
จินตนาการ 

95 ต.ค.62-ก.ย.63 250,000    250,000   นายค าสิงห์  
บูรณะศรี 

รวม   250,000      250,000    

4 1,10, 
(15,16) 

1,1,

3 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 
ซ่อมแซมบ ารุงสนาม 
อุปกรณ์กีฬา 

 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา   

ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และ
ความสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถ
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษและอบายมุข
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง ปัญหาทางเพศ 
และมีสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ ตาม
จินตนาการ 

95 เม.ย.63-ก.ย.

63 
 20,000 20,000 นายพีรกานต์  

หมวดแก้ว 

รวม  20,000 20,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน
/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
 ช่วงท่ี    
   2 

รวม 

5 1,10, 
(15,16) 

1,1,

3 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21/
บาสเกตบอลสตรีสิริเกศ 
โอเพนคัพ ครั งที่6 

 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. รับสมัคร 
3. ด าเนินการจัดการ
แข่งขันบาสเกตบอล 
3X3 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

-ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ 
-ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
ปัญหาทางเพศ 

95 ต.ค.62-มี.ค.63 20,000    20,000 นายพีรกานต์  
หมวดแก้ว 

รวม   20,000    20,000  

6 1,10, 
(15,16) 

1,1,

3 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 / ส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพการออกก าลังกาย 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. ด าเนินการกิจกรรม 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ มีสุนทรียภาพ 
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

-ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุนทรียภาพ
ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
นันทนาการ 
-ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
อบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ปัญหาทางเพศ 

95     นายจิระพัฒน์   
ศรีรส 

รวม     
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิช

อบ ช่วงท่ี 1   ช่วงท่ี  
 2 

รวม 

7 1,10,(15,16) 1,1,

3 
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 / กีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

 

1. กีฬานักเรียน สพม.28 
2. กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค 
3. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
4. วอลเลย์บอล PEA 
5. วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย 
6. วอลเลย์บอลเอสโคล่า 
7. บาสเกตบอล TOA 
8. บาสเกตบอลโมโน 
9. บาสเกตบอล 3X3 สิงห ์
10. บาสเกตบอล 3X3 สพฐ. 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ  
มีสุนทรียภาพ และ
สามารถป้องกันตนเอง
จากภัยสังคม 

-ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
สุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
กีฬา นันทนาการ 
-ผู้เรียนร้อยละ 95 
สามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข 
หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง ปัญหาทางเพศ 

95 ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
ต.ค.62-ก.ย.63 
 

12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
2,000 
2,000 

 

 12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
12,000 
2,000 
2,000 

นายพีร
กานต์หมวด
แก้ว 

รวม 100,000  100,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะ 
เวลา 

 (ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

8 3,22,42 
 

2,4,1
4 

 

การผลิตสื่อเพ่ือ
พัฒนาการเรียน
การสอนสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 

1. การผลิตสื่อของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการน าสื่อ
และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ทางสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีทักษะใน
การใช้สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถผลิต
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 87 ของครู
ที่มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยี ท่ี
แสดงการใช้
ด าเนินงานตาม
แผนการจัด
กิจกรรมกิจกรรม
เรียนรู้ และมีการ
บันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิงประจักษ ์

87 ต.ค.62-ก.ย.

63 
   นายณัฐพงษ์ 

สาลี 

รวม     

9 2,12,19 
 

4, 
8,27 
 

กิจกรรมนิเทศ
การสอนของครู
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

 

1. ประชุม 
2. ก าหนดขั นตอนการนิเทศ  
3. เข้านิเทศการสอนอย่างน้อย 
2 ครั ง 
4. วิเคราะห์ 
5. ประชุมนิเทศ 
6.การเสนอแนะให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน 

1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
การนิเทศ ก ากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ รองรับการประกัน
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน 

ระดับคุณภาพ
เย่ียม (ระดับ
คุณภาพ 5: เกณฑ์
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา) 
 

100 
 

ต.ค.62-ก.ย.

63 

   นายกิตติชัย  
อุทุม 

รวม     

รวมท้ังสิ้น 370,000 20,000 390,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วง
ท่ี 1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

1 1,1,1 1,1,5 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21(1)/ส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ทางภาษา การสื่อสารและ

ความสามารถด้านการค านวณ (5)  

1.พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร               
         
                               

1.เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะในการ   ฟัง 
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะการสื่อสารที่
ถูกต้อง 

 

- ผู้เรียนร้อยละ 78 มี

ทักษะการสื่อสาร
ภาษาภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เรียนร้อยละ 78 มี

ทักษะการสื่อสาร
ภาษาภาษา 
อังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

- 15,000 15,000 น.ส.เมธาวี 
เผื่อแผ่ 
 

 
 
 
 
 

 2.ค่ายพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ      
 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

 30,000 30,000 นางกาญจนา 
ชิดดี 
นางวิจิตรา 
บุญเย็น 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วง
ท่ี 2 

รวม 

1 1,1,1 1,1,5 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21(1)/ส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ทางภาษา การสื่อสารและ

ความสามารถด้านการค านวณ (5)  

3.ส่งเสริมนักเรียน
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 
 

1.เพื่อให้นักเรียน มี
ทักษะในการ   ฟัง 
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มี
ทักษะการสื่อสารที่
ถูกต้อง 

-ผู้เรียนร้อยละ 78 มี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เรียนร้อยละ 78 มี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษา 
อังกฤษ 

 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

   น.ส.จินต์ภาณี  
กองจินดา 
 

4.เทศกาลและวัน
ส าคัญตะวันตก 
(คริสต์มาส วาเลนไทน์ 
ฮาโลวิน) 

 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

15,000   15,000 นางดวงศิริ   
สุขประเสริฐ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กล
ยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะ 
เวลา 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอ

บ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

1 1,1,1 1,1,5 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(1)/
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ภาษา การสื่อสารและ
ความสามารถด้านการค านวณ 

(5)  

5.จัดการเรียนการสอนเพื่อให้

นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ น  
โดยใช้หนังสือประกอบโปรแกรม 
IDP 

 

1.เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะในการ   ฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะการสื่อสารที่
ถูกต้อง 

-ผู้เรียนร้อยละ 78 มี

ทักษะการสื่อสารภาษา
ภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เรียนร้อยละ 

78 มีทักษะ

การสื่อสาร
ภาษาภาษา 
อังกฤษ 

 

16ต.ค.

62-มี.ค.

63 
 

635,000 
 

 635,000 
 

นางวลัย 
นามวงศ ์  

 

6.ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ 
 

    7,000 7,000 14,000 นางสาว
ชนกพร  
สติภาบุญ
โสดากร 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิช

อบ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

1 1,1,1 1,1,5 1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(1)/
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ภาษา การสื่อสารและ

ความสามารถด้านการค านวณ (5)  

7.การสอบแข่งขันเยาวชน

คนเก่งภาษาอังกฤษ 
 

1.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะใน

การ   ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 
 
 

- ผู้เรียนร้อยละ 

78 มีทักษะการ

สื่อสารภาษา
ภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เรียนร้อยละ 

78 มีทักษะการ

สื่อสารภาษา
ภาษา 
อังกฤษ 

 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

   นางสาว
ขวัญใจ 
ภาพันธ์   
นาง
ศรีวรรณ 
ลมสูงเนิน 

8. การแข่งขันทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
 

 15,000   15,000 นางสาว
ชุตินันท์ 
อินทร์ดา   
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วงท่ี 

2 
รวม 

1 1,1,1 1,1,5 "1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21(1)/
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ภาษา การสื่อสารและ
ความสามารถด้านการค านวณ 
(5)  

9. ฝึกภาษาด้วยสื่อ 
Multimedia 
 
 

1.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะใน
การ   ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

-ผู้เรียนร้อยละ 78 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เรียนร้อยละ 
78 มีทักษะ
การสื่อสาร
ภาษาภาษา 
อังกฤษ 

 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 
16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

น.ส.วนิดา  
ศรีธัญรัตน์ 

 
 
 

 
 

2 1,5,5 1,3,10 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3)   
 

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
 
4. ปรับพื นฐานนักเรียน 
ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(กลุ่มอ่อน) 
 

1.ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีขึ นไป
เพิ่มขึ นร้อยละ 3 และคะแนน
เฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ 
O-NET ระดับชั นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 3 และชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในสาระการเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ 

- ผู้เรียนร้อยละ 
75.50 มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั งแต่
ระดับดีขึ นไป  
 

ผู้เรียนร้อยละ 
75.50 มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตั งแต่ระดับดี
ขึ นไป  
 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 
 
 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

15,000 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

10,000 

15,000 
 
 
 
 

10,000 
 

น.ส.สุภัตตรา  
บุญภามา 
 
 
 
นางวลัย นาม
วงศ ์  น.ส.
วนิดา   
ศรีธัญรัตน์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 3,22,42 2,4,14 พัฒนาครู 
สู่ความเป็นครู 
ในศตวรรษที่ 21  

1. พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 

- โรงเรียนมีระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ สิ่ง
อ านวยความ
สะดวกรองรับการ
จัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ของครู
และผู้เรียน 
 

ครูร้อยละ 87  
ที่สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี สื่อสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกในการจัด
กิจกรรม การ
เรียนรู้และมีบันทึก
การใช้ 
เชิงประจักษ์ 

ครูร้อยละ 87  
ที่สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี สื่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และมี
บันทึกการใช้ 
เชิงประจักษ์ 

16 ต.ค.62-30 
ก.ย.63 

 

 7,000 7,000 
 

นางศิริพร   
นามจันทรา 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอ

บ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

4 3,22,42 2,4, 
14 

พัฒนาครู 
สู่ความเป็นครู 
ในศตวรรษที่ 21  

2. การบริหาร
จัดการชั นเรียน 
เชิงบวก 

 
 
 

1. เพื่อให้ครูมีการบริหาร
จัดการชั นเรียนเชิงบวก 
2. เพื่อให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

-ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการชั น
เรียนเชิงบวกของครูผู้สอน โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมากขึ นไป 

 

- ผู้เรียนร้อยละ 80  
มีความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการชั นเรียนเชิง
บวก 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

500 500 1,000 นายเด่นโชค 
ขุนพันธ์ 

5 2,12,19 4,8,2
7 

โรงเรียนมีระบบการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ที่
แสดงถึงความก้าวหน้า
ของพันธกิจและ
เป้าประสงค์การเป็น
โรงเรียน
มาตรฐานสากลและ

มัธยมศึกษา 4.0 บน

พื นฐาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การนิเทศการ

เรียนการสอนตาม
กระบวนการ 

Active 
Learning 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม การจัดการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ รองรับการ
ประกันคุรภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

ระดับคุณภาพเย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับคุ

รภาพมาตรฐานการศึกษา) 
 

ผลการประเมินการนิเทศ
การสอนของครูเป็น

รายบุคคล ร้อยละ 95 อยู่

ในระดับ คุณภาพเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5  

16 ต.ค.

62-30 
ก.ย.63 

 

1,500 1,500 3,000 นาง
ศรีวรรณ  
ลมสูงเนิน   
นางปิยาพร  
พรหมทา 
 

รวม 39,000 86,000 165,000  

รวมท้ังสิ้น         (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาท)   165,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิช

อบ ช่วง
ท่ี 1 

ช่วง
ท่ี 2 

รวม 

5 3,23,3 2,2,43 พัฒนาครูสู่ความเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21  

การบริหารจัดการชั น
เรียนเชิงบวก 
 
 
 

1. เพื่อให้ครูมีการบริหาร

จัดการชั นเรียนเชิงบวก 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ 

และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

-ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึง

พอใจในการบริหารจัดการชั น
เรียนเชิงบวกของครูผู้สอน โดย
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ขึ นไป 

 

-ผู้เรียนร้อยละ 80 มี

ความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการชั น

เรียนเชิงบวก 

16 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 

500 500 1,000 นายเด่น
โชค  
ขุนพันธ์ 

1 1,1,1 1,1,5 1.พัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21(1)/
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางภาษา การ
สื่อสารและ
ความสามารถด้านการ

ค านวณ (5)  

1.ส่งเสริมการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

1.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะใน

การ  ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ 
ที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 78 มีทักษะ

การสื่อสารภาษาภาษาอังกฤษ 
 

ผู้เรียนร้อยละ 78 มี

ทักษะการสื่อสาร
ภาษา 
อังกฤษ 

 

16 ต.ค.62- 
30 ก.ย.63 

 

 3,000 3,000 นางสาว
ชนกพร สติ
ภาบุญโสดา
กร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

144 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิช

อบ ช่วง
ท่ี 1 

ช่วง
ท่ี 2 

รวม 

2 1,1,1 1,1,5 1.พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21(1)/
ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางภาษา การ
สื่อสารและ
ความสามารถด้านการ
ค านวณ (5)  

2.เข้าค่ายการฝึกอบรม
ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน และ การเขียน
ภาษาอังกฤษ (ศูนย์อีริค) 

 

 

1.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะในการ   
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียน มีทักษะการ
สื่อสารที่ถูกต้อง 

- ผู้เรียนร้อยละ 78 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาภาษาอังกฤษ 

 

ผู้เรียนร้อยละ 78 มี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาภาษา 
อังกฤษ 

 

16 ต.ค.62- 
30 ก.ย.63 

 

 5,000 5,000 นางสาว
ขวัญใจ 
ภาพันธ์ 
 

รวม  8,000 8,000  

                     รวมท้ังสิ้น  (แปดพันบาท)                                                                                                                                     8,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,1,1 1,1,5 พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและ
วิชาการ 

1. พัฒนาศักยภาพทาง

ภาษาอังกฤษและวิชาการ 
1.1 EP/MEP Open 
House ระดับภาค/

ระดับประเทศ 
1.2 สอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ ชั น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
1.3 สอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ ชั นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 
1.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
1.5 การแข่งขัน

ความสามารถทางวิชาการ
อ่ืน ๆ 
 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสาร ในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จัก

การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
วิชาการอ่ืน ๆ 
4. เพ่ือให้นักเรียนได้มีจิต
สาธารณะ ใช้ความสามารถ
ในการช่วยเหลือสังคม 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และตระหนักถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างสังคมไทย สังคม
โลก 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

ทักษะการอ่าน 
เขียน สื่อสาร 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ 
2 และความสามารถ
ในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั น ตั งแต่ละ
ดับดี ขึ นไป 

95 
 
 
 

 

 
 
 

เม.ย.63– 
ก.ย.63 

 
ต.ค.63 – 
มี.ค.63 

 
เม.ย.63 – 

ก.ย.63 
 

ต.ค.63 – 
มี.ค.63 

เม.ย.63 – 
ก.ย.63 

 
 

 
 
 
 
 
 

48,600 
 
 
 
 
 

13,080 

 
 
 

388,443 
 
 
 
 
 

43,640 
 
 
 
 

24,720 

 
 
 

388,443 
 
 

48,600 
 
 

43,640 
 
 

13,080 
 

24,720 
 

 

น.ส.ขวัญใจ ภา
พันธ ์
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,1,1 1,1,5 พัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษและ
วิชาการ 

1.6 กิจกรรมค่ายสาน

สัมพันธ์น้องพี่ EP/MEP 

1.7 กิจกรรมค่ายจิตอาสา 
1.8 ค่ายวิทยาศาสตร์ 

(ปฐมนิเทศ)  
ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 
1.9 ค่ายวิชาการ

วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1.10 กิจกรรมเรียนรู้

วัฒนธรรมตะวันตก 
1.11 ทัศนศึกษาใน

ประเทศ 
1.12 ทัศนศึกษา

ต่างประเทศ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสาร ในการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จัก

การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และ
วิชาการอ่ืน ๆ 
4. เพ่ือให้นักเรยีนได้มีจิต
สาธารณะ ใช้ความสามารถ
ในการช่วยเหลือสังคม 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และตระหนักถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างสังคมไทย สังคม
โลก 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

ทักษะการอ่าน เขียน 
สื่อสาร ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศที่ 
2 และความสามารถ
ในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั น ตั งแต่ละ
ดับดี ขึ นไป 

95 ต.ค.63-มี.ค.63 
 
 

ต.ค.63-มี.ค.63 
 

ต.ค.63-มี.ค.63 
 
 

ต.ค.63-มี.ค.63 
 
 
 

เม.ย.63–ก.ย.63 
 

เม.ย.63–ก.ย.63 
 

ต.ค.62-ก.ย.63 

43,790 
 
 

14,080 
 

125,430 
 
 
297,800 
 
 
 
 
 
 
 
380,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,000 
 

639,800 
 

380,000 

43,790 
 
 

14,080 
 

125,430 
 
 
297,800 
 
 
 
45,000 

 
639,800 

 
760,000 

น.ส.ขวัญใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะ 
เวลา 
(ว/ด/

ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 1,13,23 
 

1,10,3
1 
 

ประชุมผู้ปกครอง 1. ประชุมผู้ปกครอง

นักเรียน EP/MEP 
1.ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัว
และรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และมีเป้าหมายการเรียนรู้ 
สร้างเป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการประกอบ
อาชีพ 

ผู้ปกครองนักเรียน EP/MEP มี

ความเข้าใจวัตถุประสงคข์อง
โครงการ ให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาโครงการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอดเย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5 : เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

ระดับคุณภาพ
ยอดเย่ียม 
(ระดับ

คุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา) 

ต.ค.62-ก.ย.

63 
 

15,440 15,440 30,880 น.ส.ขวัญ
ใจ ภา
พันธ์ 

3 2,1,1 1,7,22 ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อ
การเรียนรู้ ชุด
ปฏิบัติการ และ 
สื่อเทคโนโลยี  

1. พัฒนาแหลง่

เรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยืน  
2. จัดซื อชุด 

ปฏิบัติการ 
3. จัดซื อหนังสือ 

แบบเรียน 
4. สื่อเทคโนโลยี  

1. เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกสภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของ
พระราชา  
2. เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือ 

แบบเรียนภาษาอังกฤษ  
3. เพื่อให้นักเรียนมีชุด 

ปฏิบัติการเมื่อไปปฏิบัติงานทั ง
ในและนอก สถานศึกษา 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่
แสดงกรณีศึกษาตามศาสตร์ของ
พระราชา  
  

ระดับคุณภาพ
ดีเย่ียม 

ต.ค.62-ก.ย.

63 
 
 
ต.ค.62-
มี.ค.63 
ต.ค.62-
มี.ค.63 
ต.ค.62-ก.ย.

63 

50,000 
 
 
 

120,400 
 

230,000 
 

438,089 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 

438,088 

100,000 
 
 
 

120,400 
 

230,000 
 

876,177 

น.ส.
ขวัญใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 28 (ต่อ)  

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 2,1,1 1,5,18 พัฒนาบุคลากร 1. จัดท าแฟ้ม 
   จรรยาบรรณ 
   วิชาชีพครูและ 
   แผนการพัฒนา 
   ศักยภาพการ 
   พัฒนาวิชาชีพครู 
2. ศึกษาดูงาน 
   โรงเรียนที่จัดการ 
   เรียนการสอน 
   EP/MEP 

1.เพื่อให้ครูใน 
  โครงการ 
  จรรยาบรรณ 
  วิชาชีพครูและม ี
  แผนการพัฒนา 
  ศักยภาพการ 
  พัฒนาวิชาชีพครู 
  เป็นรายบุคคล  
  รองรับการจัด 
  กิจกรรมการ 
  เรียนรู้ในศตวรรษ 
  ที่ 21  
2. ครูในโครงการ 
   ศึกษาดูงาน 
   โรงเรียนที่จัดการ 
   เรียนการสอน  
   EP/MEP เพ่ือ 
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ครู ร้อยละ 90 มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูและมีแผนการ
พัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล รองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21   

90 
 
 
 
 
 

90 

ต.ค.62-ก.ย.63 
 
 
 
 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 
 

 

5,360 
 
 
 
 
 

58,200 

5,360 10,720 
 
 
 
 
 

58,200 

น.ส.ขวัญใจ  
ภาพันธ์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กล
ยุทธ์ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอ

บ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

1 1,1,1 1,1,

5 

พัฒนาภาษาต่างประเทศที่
สอง 
 

1. งานเปิดโลกภาษา   
   ต่างประเทศที่สองและ 
   ตรุษจีน ตรุษญวน 

2. งานเยาวชนคนเก่ง 
3. พัฒนาสื่อภาษา 
   ต่างประเทศที่สอง 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ 
   สื่อสารภาษาต่างประเทศที่สอง  
   ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ 
   มีความสามารถและ 
   ประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 

76 มีทักษะการ

สื่อสารภาษา 
ต่างประเทศ 
ที่สอง 

76 ต.ค.62-มี.ค.63 40,000   นางปิยลดา 
หารไชย 
น.ส.เกศินี 
บรรจง 
น.ส.กุลมณี  
พรมศรี 

2 1,1,1 1,1,

5 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ทางภาษาและการสื่อสาร 

1. การเรียนปรับพื นฐาน 
2. พี่น้องจีนญี่ปุ่นสัมพันธ ์ 
   ปีการศึกษา 2563 
3. ค่ายพัฒนาและส่งเสริม 
   ภาษาและวัฒนธรรม 
   จีน – ญี่ปุ่น (ม.4) 
4. การแสดงผลการ 
   เรียนรู้ และการประชุม  
   ผู้ปกครอง ประจ า 
   ปีการศึกษา 2562 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการ 
   สื่อสารภาษาต่างประเทศที่ 2  
   อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ 
   มีความสามารถและประสบการณ ์
   ด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 
   น าไปต่อยอดหรือน าไปศึกษาต่อ 
   ในระดับอุดมศึกษาได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 

76 มีทักษะการ

สื่อสาร ภาษา 
ต่างประเทศที่ 2 
(ภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น)  
 

76 เม.ย.63-ก.ย.63 
เม.ย.63-ก.ย.63 
 
ต.ค.62-มี.ค.63 
 
 
ต.ค.62-มี.ค.63 

 
 
 

30,000 
 
 

10,000 

3,000 
5,000 

 นางปิยลดา 
หารไชย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 1,1,1 1,1,5 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทาง
ภาษาและการสื่อสาร 

5. ค่ายศึกษาแหลง่เรียนรู้ 
   ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่นและ 
   ฝึกทักษะแบบเข้ม (ม.5) 
6. เข้าค่าย ณ ต่างประเทศ   
   (สะสมเงินจนถึง ม.6) 
7. พัฒนาสื่อ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี 
   ทักษะการสื่อสาร 
   ภาษาต่างประเทศที่  
   2 อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียน 
   เกิดแรงบันดาลใจมี 
   ความสามารถและ 
   ประสบการณ์ด้าน 
   ภาษาต่างประเทศที่  
   2 และน าไปต่อยอด 
   หรือน าไปศึกษาต่อ 
   ในระดับอุดมศึกษาได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 

76 มีทักษะการ

สื่อสาร ภาษา 
ต่างประเทศที่ 2 
(ภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น)  
 

76 ต.ค.62 - มี.ค.

63 
 

เม.ย.63 - 
ก.ย.63 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

101,900 
 
 
 
 
16,000 

 
 
 

23,000 
 

33,000 

101,900 
 
 

23,000 
 

49,000 
 

นางปิยลดา หาร
ไชย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะ 
เวลา 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

3 1,1,1 1,1,5 พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
พิเศษศิลป์ – ภาษา (เน้นภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น)  

1. การเรียนเสริมความรู้ 
2. การสอบวัดระดับความรู้ 
   ภาษาจีน (ม.4-5) 
3. การสอบวัดระดับความรู้ 
   ภาษาญี่ปุ่น (ม.4-5) 
4. เตรียมตัวเข้าสู่รั ว 
   มหาวิทยาลัย ติว PAT7.4  
   (ภาษาจีน) 
5. เตรียมตัวเข้าสู่รั ว 
   มหาวิทยาลัย ติว PAT7.3  
   (ภาษาญี่ปุ่น) 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ 
   การสื่อสารภาษา   
   ต่างประเทศที่ 2 
   อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด 
   แรงบันดาลใจม ี
   ความสามารถและ 
   ประสบการณ์ด้านภาษา  
   ต่างประเทศที่ 2 และ 
   น าไปต่อยอดหรือน าไป 
   ศึกษาต่อในระดับ  
   อุดมศึกษาได้ 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ทักษะการสื่อสาร 
ภาษา 
ต่างประเทศที่ 2 
(ภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น)  
 

76   
40,000 

 
40,000 

 
5,000 

 
 

5,000 

6,000  นางปิยลดา 
หารไชย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอ

บ ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 
2 

รวม 

4 2,17,29 
 

3,7,21 
 

พัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
ห้องเรียนพิเศษศิลป์ – ภาษา 
(เน้นภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น) 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   และสร้างบรรยากาศที่ 
   เอื อต่อการเรียนรู้ เพื่อ 
   รองรับการจัดกิจกรรม 
   การเรียนการสอน 
 

1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
   ในห้องเรียนให้ม ี
   สิ่งอ านวยความสะดวก 
2. เพ่ือปรับซ่อมห้องเรียน 
   ของนักเรียนห้องเรียน 
   พิเศษศิลป์ –  ภาษา  
   (เน้นภาษาจีน –  
   ภาษาญ่ีปุ่น) 

โรงเรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม  
ในการวางแผนการจัดการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก 
สภาพแวดล้อม  
แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์
ของพระราชา และเอื อต่อ
การเรียนรู้ 

ระดับยอด
เย่ียม 

ต.ค.62 –  
มี.ค.63 

76,000  76,000 นางปิยลดา 
หารไชย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ล า 

ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

5 3,16,28 
 

2,5,18 พัฒนาครูห้องเรียนศิลป์ – 
ภาษา (เน้นภาษาจีน – 
ภาษาญีปุ่่น)  
 

1. ส่งเสริมและ 
   สนับสนุนให้ครูได้ 
   พัฒนาตนเองตนจาก 
   การประชุม อบรม 
   สัมมนา พัฒนาครู 
   ตามคุณลักษณะใน 
   ศตวรรษที่ 21 

1. ครูมีจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพครูและม ี
   แผนการพัฒนา 
   ศักยภาพการพัฒนา 
   วิชาชีพครู เป็น 
   รายบุคคล  รองรับการ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ในศตวรรษที่ 21 
2. ครูมีการพัฒนา 
   ศักยภาพการพัฒนา 
   วิชาชีพครู เป็น 
   รายบุคคล โดยการ 
   สอบวัดระดับความรู้ 
  ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 

ครูร้อยละ 100 มี

จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและมี
แผนการพัฒนา
ศักยภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคล
รองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 
 

100 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

24,600 5,400 30,000 นางปิยลดา 
หารไชย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับ
ท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วงท่ี 

2 
รวม 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาผู้เรียนให้มี 
ทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21/ 
ส่งเสริมการบูรณาการ
ในวิชาโครงการ สะ
เต็ม/ 
(รักษ์ไทยใส่ใจภาษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตอบค าถาม

สารานุกรมฯ   
                  
2. โครงงาน  
 
3.แต่งค าประพันธ์

สารานุกรม   
 
4. กล้าวรรณกรรม            
                
5. ค าคม      
                   
6. ส่งเสริม

อัจฉริยภาพฯ       
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทาง

ภาษาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ  Active Learning 
3. เพื่อให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมใช้

แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 
5.เพื่อ พัฒนา ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมตอบค าถามสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชนระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
6.เพื่อพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมแต่งค าประพันธ์สารานุกรมไทย
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
7.เพื่อพัฒนา ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรม กล้าวรรณกรรมระดับชาติ 
8. ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของ

นักเรียน 

-ผู้เรียนร้อยละ 

86 ปฏิบัติ

กิจกรรมตาม
กระบวนการ   

Active 
Learning 

พัฒนานวัตกรรม 
ใช้แก้ปัญหา               
การด าเนินชีวิต 
ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

 

ผู้เรียนร้อยละ 

88 
ที่ปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ     
Active 
Learning 
พัฒนา
นวัตกรรม  
ใช้แก้ปัญหา               
การด าเนิน
ชีวิต 
ด ารงชีวิต 
ในชุมชน
ท้องถิ่น 

 ส.ค. 62- ม.ค.63 
 
 

ส.ค. 62- ม.ค.63 
 

ส.ค. 62- ม.ค.63 
 
 

เม.ย. – ก.ย.63 
 

เม.ย. – ก.ย.63 
 

เม.ย. – ก.ย.63 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

3,000 
 

1,500 
 
 

2,000 
 

2,000 
 

5,000 
 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

5,000 
 
 
 
 

 

5,000 
 
 

3,000 
 

1,500 
 
 

2,000 
 

2,000 
 

10,000 
 
 
 
 

 

นางพวงเพชร 
โพธิ์ชัย 
และคณะ 
น.ส.กานตชนน์ 
ชาวประสา และ
คณะ 
น.ส.จุธาภัค  
วรโคตร 
และคณะ 
นางวราพร เจริญ
ยุทธ 
และคณะ 
นางอัญชลี สามสี 
และคณะ 
นางวราพร เจริญ
ยุทธ 
และคณะ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะ 
เวลา 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 
ช่วงท่ี 

1 
ช่วงท่ี 

2 
รวม 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,1,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 

21/ส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้                                  
ทางภาษา การสื่อสาร 
และความสารถด้านการ
คิดค านวณ (ส่งเสริม
ความสามารถด้านการ
อ่าน เขียน และสื่อสาร
ภาษาไทย) 

1.กิจกรรมเข้าค่ายการ

ฝึกอบรมทักษะการอ่าน  การ
เขียนและการสื่อสาร 
ภาษาไทย   

2.กิจกรรมทดสอบความรู้ด้าน

การอ่าน การเขียนและการ
สื่อสารภาษาไทย 
3.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้

นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 
เขียนไม่คล่อง และเขียนไม่สวย                                

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ

อ่าน การเขียนภาษาไทย  และ
การสื่อสารที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้นักเรียนผ่านเกณฑ์การ

อ่าน การเขียนและการสื่อสาร
ภาษาไทยตามเกณฑ์แต่ละช่วง
ชั น 
3.เพื่อให้นักเรียนปลอดจากการ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง และเขียนไม่
สวย 

-ผู้เรียนร้อยละ 

95 มีทักษะ

การอ่าน เขียน 
สื่อสาร
ภาษาไทย  

 

ผู้เรียนร้อยละ 95 

ทักษะการอ่าน เขียน

ภาษาไทย  

- ผู้เรียนร้อยละ 95 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยที่ปฏิบัติ 
กิจกรรมตาม 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 

ปลอดจากการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ อ่าน
ไม่คล่อง เขียนไม่
คล่องและเขียน           
ไม่สวย 

1 ก.ค. –10 

ก.ย.63 
 
 

ม.ค.-ก.พ.63 
 

ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

3,000  
 
 
 

 

30,000 
  

 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
- 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายนพพร  
ศรปัญญา 
น.ส.จุฑารัตน์ นาม
วงษ์ 
น.ส.ณภัษช
นันทน์ อาภรณ์
ศรี 
นายนพพร 
ศรปัญญาและคณะ
ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทยทุกคน 
 
น.ส.ณภัษช
นันทน์ อาภรณ์
ศรี 
น.ส.พันิภา  จัน
ทโสม 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 
(ม,ตบช
,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/
ร้อยละ) 

ระยะ 
เวลา 

(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับ 

ผิดชอบ ช่วง
ท่ี 1 

ช่วง
ท่ี 2 

รวม 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1,8,10 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,8 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระเบียบวินัยส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค/์
กิจกรรมยุวกวีสตรีสิริเกศ 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดการประกวดแต่งค า

ประพันธ์ ประเภท 
กลอนสุภาพ ทุกระดับ  
(ยุวกวีสตรีสิริเกศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
2. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมในกิจกรรมยุวกวีสตรีสิริ

เกศ  
3.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของ

การแต่งค าประพันธ์ 
4. เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมงาน ให้

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและมีความ
พึงพอใจในกิจกรรม 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและ

ร่วมสืบสานอนุรักษ์การแต่งค าประพันธ์ ที่
ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ 

ผู้เรียนร้อยละ 

92 มีส่วนร่วม

ในกิจกรรม
ส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อย

ละ 92 มี

ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ส่งเสริม
ประเพณี
ศิลปวัฒน 
ธรรมท้องถิ่น 

1ก.ค.–30 

ส.ค.63 
 

- 2,500 2,500  
 

-นายชาญชัย 
กุศลคุ้ม 
-น.ส.จุธาภัค วร
โคตร 
-น.ส.ณภัษช

นันทน์ 
อาภรณ์ศรี 
-นายเวโรจน์ 
ทองเถาว์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,5,5 
 
 
 
 
 
 

 

1,3,10 
 
 
 
 
 
 

 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาไทย 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมสอนเสริม

ระดับ  ม.3 และ ม.6  

2. กิจกรรมคัดเลือก

เพชรภาษาไทย 
3. กิจกรรมเยาวชนคน

เก่งภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนร้อยละ 
75.50 มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตั งแต่ระดับ
ดีขึ นไป 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีผล
การสอบวัดระดับชาติ 
O-NET ระดับ ม.3 
และ ม.6 ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้หลัก สูงกว่า
ระดับประเทศ 

-ผู้เรียนร้อยละ 
75.50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั งแต่ระดับดี
ขึ นไป  
-ระดับคุณภาพดี
เลิศ  (ระดับ

คุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

-ผู้เรียนร้อยละ 
75.50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั งแต่ระดับดี
ขึ นไป  
-ระดับคุณภาพดี
เลิศ  (ระดับ

คุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา) 

 ต.ค.62 – ม.ค.

63 
 
 1ก.ย.-30 ก.ย.63 
 
ธ.ค.62 – ม.ค.63 
 
 
 

 

1,000 
 
 
- 
 

1,000 
 

 

- 
 
 

3,000 
 
- 
 
 
 
 

1,000 
 

 
3,000 

 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชาญชัย กุศลคุ้ม 
นางล าใย ศรีนุกูล 
นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 
น.ส.จุธาภัค วรโคตร 
 
นางวราพร  เจริญยุทธ 
นางวณิชยา  รัฐอุบล 
น.ส.จุฑารัตน์ นามวงษ์ 
 
นางล าใย ศรีนุกูล 
นางบุญญาพร  บูรณะ
ศรี 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผดิชอบ 

5 2,18,42 3,7,22 พัฒนาสื่อและ

แหล่งเรียนรู้ /การ

ผลิตสื่อเพื่อ
พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 

1. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การผลิต
สื่อและเทคโนโลยี
ภาษาไทย” 
2. การผลิตสื่อของครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
3. การใช้สื่อการจัดการ

เรียนรู้ 

 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนา การผลิต

สื่อการเรียนการสอน ให้
มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ทันยุคทันสมัย ใน
ปัจจุบัน  
2.เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 95 ใช้

เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 95 ใช้

เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 

ต.ค. 62– ก.ย. 

63 
20,000  - 20,000   

-ช่วงที่ 2)   

นางวิราวรรณ ยกพล 
น.ส.บุญล้อม กันตรง 
นายเวโรจน์  ทองเถาว์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

6 
 
 
 
 
 

2,12,19 
 
 
 
 
 

4,8,27 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ
บริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ
พัฒนาระบบนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม/
ทบทวนผลการ
ด าเนินงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. นิเทศการสอนของครู 
2. รับการนิเทศจาก
คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ 
ก ากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ รองรับ
การประกันคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั น
พื นฐาน 

ระดับคุณภาพ
เย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5: 
เกณฑ์ระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

 

ร้อยละ 95 อยู่ใน

ระดับ คุณภาพ
เย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5: 
เกณฑ์ระดับคุ
รภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 
 

 

ต.ค.62 – ก.ย.63 - 5,000 

 

5,000 
 

นางพวงเพชร  โพธิ์ชัย 
น.ส.พันิภา  จันทะโสม 
นายเวโรจน์  ทองเถาว์ 

 

รวมท้ังสิ้น 43,500 45,500 89,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งการ
เรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21/

การพฒันา
อัจฉริยภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
2. การใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3. การตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์  
4. การแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 
5. Science showฯลฯ 
6. กิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอ่ืนๆที่สถาบัน
ต่างๆ จัดการแข่งขัน 

นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถพัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขต 
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ  86  
ขึ นไปพัฒนาตนเอง  
พัฒนาผลงานเข้าสู่
ประกวดแข่งขันใน
ระดับเขตระดับ
จังหวัดและ
ระดับประเทศ 
 

86 ต.ค.62 – ก.ย.63  9,000 
 

6,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

12,000 
9,000 

9,000 
 

6,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

12,000 
9,000 

นางนภสร เลิศศร ี 
นางพณิฎาร์ 
ช านิกุล  
นางศรวณีย์ ลาเต  

รวม  40,000 40,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 1,2,2 1,1,1 พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะแห่งการ
เรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21/

ค่ายวิทยาศาสตร์  
ระดับชั น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1. กิจกรรมค่ายเสริม
ทักษะปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการสร้างองค์
ความรู้ ความคิดเชิง
สร้างสรรค ์น าไปท า
โครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้ 
2.เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิตและด ารงชีวิต
ในชุมชนท้องถ่ิน 

ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะ
การสร้างองค์ความรู้ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต
และด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

86 พ.ค.- มิ.ย. 63  25,000 25,000 นางสุกัญญา   
ทีงาม 
นางกนกอร   
ณิชกุล 

รวม  25,000 25,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 1,2,2 1,1,1 พัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่ง
การเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 
21/ค่าย
วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
 

จัดค่ายให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านดารา
ศาสตร ์
ฐานปฏิบัติการทาง
เคมี 
ฐานปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา 
ฐานปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 

1. เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือปลูกฝังเจต
คติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 86 ที่
ปฏิบัติ 
กิจกรรมตาม
กระบวนการ Active 
Learning   
 

86 ม.ค. – ก.พ.63 
 

 25,000 25,000 นางเบญจวรรณ 
โชติกุล 
นายณัฐพร 
ทองพูน 
นางสาวธิดารัตน์ 
ค าแพง 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุก
ท่าน 

รวม  25,000 25,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยทุธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 1,5,5 1,3,10 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน/
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน(O-
NET 
 ม.3 , ม.6 และ

ติวเข้ม 
 สอวน.) 

1. สอนเสริมเพ่ิมเติม
เนื อหาตามโครงการ
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้(วิทยากรภายใน) 
2. กิจกรรมติวให้
ความรู้(วิทยากร
ภายนอก) 
 

1. ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับดีขึ นไป 
เพ่ิมขึ นร้อยละ 3  
2. คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบ
ระดับชาติ O-NET 
ระดับ ม.3 และม.6 
สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ  
75.5  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตั งแต่
ระดับดีขึ นไป 
 

75.50 ต.ค.62–ก.ย.63 12,500 12,500 25,000 นายบรรพชิต  
โพธ์ิบอน 
น.ส.ชนิดาพร  
ดวงแสง 
น.ส.พัลยมน   
เย็นสมุทร 

รวม 12,500 12,500 25,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

5 1,9,12 1,1,2 พัฒนาผู้เรียนให้
มี 
ทักษะแห่งการ
เรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21/ 
นิทรรศการทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. การแสดงผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. การแข่งขันกิจกรรม

ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ร่วมจัด
นิทรรศการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะ

การปรับตัวและเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลกและมีเป้าหมาย
การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

86 ส.ค. 62  40,000 40,000 นางวิรงรอง 
วิเศษ  
นางประภา   
สมสุข 
นางเบญจวรรณ  
โชติกุล  
นางแดงต้อย  
ปิ่นทอง   
นางมนัสนันท์   
ละเลิศ 

รวม  40,000 40,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

6 2,13,24 3,6,19 พัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา/
ทบทวนและ
พัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. ทบทวนและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์               
ปีการศึกษา 2562 
2. พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 

2563 

1. เพ่ือทบทวนและ
ประเมินการใช้
หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
2. เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้
ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับ
ท้องถ่ิน 

โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีโครงสร้าง
การเรียนที่รองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม (ระดับ

คุณภาพ5 : เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม (ระดับคุณภาพ 

5 : เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

16-17 มี.ค.63 
 

6,000  6,000 นางประภา   
สมสุข 
นางศรวณีย์   
ลาเต 
น.ส.ธิดารัตน์   
ค าแพง 

รวม 6,000  6,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

7 3,16,28 2,5,18 พัฒนาครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา/
การศึกษาดูงาน
โรงเรียนก าเนิด
วิทย์ อ าเภอวัง
จันทร์ จังหวัด
ระยอง 

การศึกษาดูงานที่โรงเรียน
ก าเนิดวิทย์ 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถ
นาและศักยภาพครู
วิทยาศาสตร์ 

ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 
90 
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานและน ามา
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
องค์การ 

90 ก.พ. – มี.ค.63 
 

   นางวิรงรอง 
วิเศษ 
นางประภา  
สมสุข 
นางมนัสนัน 
ละเลิศ 

รวม     
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

8 2,12,19 4,8,27 พัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21/

กิจกรรมนิเทศ
ภายใน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

1. นิเทศการสอนของ
คร ู
2. รับการนิเทศจาก 
สหวิทยาเขต/สพม.เขต 
28กระบวนการนิเทศ
การสอน 
1. ประชุมก่อนการ
นิเทศสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศ 
2. ก าหนดขั นตอนการ
นิเทศ (แบบเป็น
ทางการ และไม่เป็น
ทางการ) 
3. เข้านิเทศการสอนอย่าง
น้อยเทอมละ 2 ครั ง 
4. วิเคราะห์กระบวนการ
เรียนการสอน และ 
พฤติกรรมผู้สอน 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การ
นิเทศ  ก ากับติดตาม 
การจัดการเรียนการ
สอน การบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ  รองรับ
การประกันคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีระบบ
การนิเทศ ก ากับติดตาม 
ที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ของพันธกิจ 
และเป้าประสงค์ด้าน
พัฒนาการสอนเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล

และมัธยมศึกษา 4.0 บน

พื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ 100 ระดับ

คุณภาพเย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5 : เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา) 

ระดับคุณภาพเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

ต.ค.62–ก.พ. 63  
และ 

พ.ค.63 –ก.ย.63 
 

475 525 1,000 นางแดงต้อย  
ปิ่นทอง 
นางประภา  สมสุข 

รวม 475 525 1,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

9 3,22,42 2,4,14 พัฒนาครูสู่ความ
เป็น 
ครูในศตวรรษที่ 

21/พัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม
การ 
เรียนการสอน 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1.จัดการอบรมการใช้
สื่อการสอนอย่าง
ถูกต้อง 
2.ส ารวจความ
ต้องการใช้สื่อใน
รายวิชาต่างๆ 
3.จัดท า/จัดหา/
พัฒนาสื่อ 
4.น าสื่อไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
5.ประเมินผลการใช้สื่อ 
6. น าผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน  
7. รายงานการสร้าง
และใช้สื่อและ
นวัตกรรมการเรียน
การสอน 

1.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สื่อที่
ถูกต้อง 
2.เพ่ือจัดหาและ
จัดท าสื่อการเรียน
การสอนให้
สอดคล้องและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
3. ครูมีการใช้ สื่อ 
เทคโนโลยี และ
พัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 87 ที่มี
ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ท่ีแสดง
การใช้ด าเนินงานตาม
แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็น
เชิงประจักษ ์

87 ต.ค.62-ก.ย.63 
 

8,350 11,650 20,000 น.ส.ปราญชลี  
นนทะวัน 
นายวัชรา สิงห์
ชะฎา 
นายณัฐวุฒิ  หารไชย 

รวม 8,350 11,650 20,000  

รวมทั้งสิ้น 27,425 154,575 182,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,1,1 1,1,1 ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นักเรียนใน
โครงการห้องเรียน
พิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
3. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
4. กิจกรรมแสดงศักยภาพ

และสานสัมพันธ์อ าลาน้องพี่ 
5. พัฒนาอัจฉริยภาพ 
6. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
7. ค่ายปฐมนิเทศนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ  
8. ปฐมนิเทศและพัฒนา

ศักยภาพ 
9. กิจกรรมทัศนศึกษา

เพิ่มเติมนอกสถานที่ 
10. ประชุมวิชาการและ

น าเสนอโครงงาน 

1. เพื่อมีสื่อ อุปกรณ์ 

นวัตกรรม ให้เพียงพอต่อการ
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ของ
นักเรียน 
2. เพื่อสื่อสารเรียนรู้ สร้าง

องค์ความรู้ มีเครือข่ายการ
เรียนรู้ 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เต็มความสามารถ 
4. เพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้เรียนร้อยละ 86 ที่

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 
learning พัฒนา

นวัตกรรม  ใช้ในการ
แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิต ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

 

86 ต.ค.62-มี.ค.63 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 
 
 

ต.ค.62-มี.ค.63 
 

 
ต.ค.62 - ก.ย.63 
ต.ค.62 - ก.ย.63 

 
เม.ย.63-ก.ย.63 

 
เม.ย.63-ก.ย.63 

 
เม.ย.63-ก.ย.63 

 
เม.ย.63-ก.ย.63 

300,000 
 

60,000 
 

20,000 
 
 

29,000 
 
 

35,190 
15,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
15,000 

 
32,810 

 
40,000 

 
380,000 

 
80,000 

300,000 
 

60,000 
 
 

20,000 
 
 

29,000 
 

47,190 
30,000 

 
32,810 

 
40,000 

 
380,000 
 

80,000 

นางประภา  สมสุข 
นางมนัสนันท์ ละเลิศ 
น.ส.พัลยมน  
เย็นสมุทร 
นายสุรชัย  ดอกแก้ว 
นางเบญจวรรณ  
โชติกุล 
น.ส.ปราญชลี  
นนทะวัน 
นางกชพร   
รัตนธนากาญจน์ 
นางสุกัญญา ทีงาม 
นายณัฐพร  ทองพูน 
น.ส.สุกัญญา โลนุสิทธิ์ 
น.ส.ธิดารัตน์  ค าแพง 
 

รวม 459,190 559,810 1,019,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 3,16,28 2,5,18 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู 

ประชุม อบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ครูได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองในการ 
ประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดู
งานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ครูร้อยละ 100 ที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
และมีแผนการพัฒนา
ศักยภาพ  การพัฒนา
วิชาชีพครู   เป็น
รายบุคคล รองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษ  ที่ 21 

100 เม.ย.63 – ก.ย. 63 
 

10,000 10,000 20,000 นางวิรงรอง วิเศษ 

รวม 10,000 10,000 20,000  

รวมทั งสิ น 469,190 569,810 1,039,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 พัฒนาผู้เรียนให้
ทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 

ส่งเสริมการบูรณา
การในวิชาโครงงานฯ 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มี
การพัฒนาด้านการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ
และสติปัญญา 
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
ได้เรียนรู้ตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนร้อยละ  86  ที่
ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวน Active 
Learning พัฒนา

นวัตกรรม ใช้
แก้ปัญหาการด าเนิน
ชีวิต ด ารงชีวิตใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ  
86  ได้เรียนรู้
ในเร่ืองที่
ตนเองสนใจ  
มีความ
รับผิดชอบ 
อดทน  ขยัน  
ประหยัด  
และอดออม  
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ต.ค.62 – 30 
ส.ค.63 

 12,000 12,000 นางสาวญาณา 
นางสาวกตัญญุตา  
นางสาวหน่ึงฤทัย  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 1,5,5 6 1,3,1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

สอนเสริมเติมความรู้
สังคมศึกษาฯ 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาฯ 
2.เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบ 
รวบยอดระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงขึ น 

1.ผู้เรียนร้อยละ 

75.50  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั งแต่ระดับดีขึ น
ไป 
2.ผลการทดสอบรวบ

ยอดระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียน
ระดับชั น ม. 6 
ทุกคนได้รับ
การสอนเสริม
วิชาในกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การสอบ
ระดับชาติ 

ต.ค.2562-
ส.ค.2563 

 28,000 28,000 นางบุษกรณ์   
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 1,5,5 6 1,3,1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

ค่ายวิชาการสังคม
ศึกษาฯ 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาฯ 
2.เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบ 
รวบยอดระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงขึ น 

1.ผู้เรียนร้อยละ 
75.50  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั งแต่ระดับดีขึ น
ไป 
2.ผลการทดสอบรวบ
ยอดระดับชาติกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียน
ระดับชั น ม. 6 
ทุกคนได้รับ
การสอนเสริม
วิชาในกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การสอบ
ระดับชาติ 

ต.ค.2562-
ส.ค.2563 

20,000  20,000 นางบุษกรณ์  พรหม
พิลา 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 1,8,11 

1,2,8 

พัฒนาผู้เรียนด้านอนุรักษ์ความเป็นไทย 

1.การประกวด มัค
ทายก มัคทายิกาน้อย 
ตามวิถีความเป็นไทย 

1. เพื่อพัฒนา ปลูกฝัง 
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนด้านศา
สนพิธี ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 92 
มีส่วนร่วม   ใน
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 

92 มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมปฏิบัติศา
สนพิธี 
2. ผู้เรียนที่

ประกวดมัคทายก 
มัคทายิกาน้อย 
ตามวิถีความเป็น
ไทยเป็น จ านวน 

80 คน สามารถ

ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
และสามารถ 
ขยายผลไปยัง
ผู้เรียน  คนอ่ืน

ร้อยละ 92  

ต.ค2562-
ก.ย.2563 

1,500 3,500 5,000 นางนิตยา  วิเศษสังษ์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 1,8,11 

1,2,8 

พ ฒนาผู้เรียนด้านอนุรักษ์ความเป็นไทย (ต่อ) 

1.การประกวด มัค
ทายก มัคทายิกาน้อย 
ตามวิถีความเป็นไทย 

1. เพื่อพัฒนา ปลูกฝัง 
ถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้เรียนปฏิบัติตนด้านศา
สนพิธี ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
 

ผู้เรียน ร้อยละ 92 มี
ส่วนร่วม   ใน
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3. ผู้เรียนที่

เป็นตัวแทน
ประกวด
ประกวดมัค
ทายก มัคทายิ
กาน้อย ตาม
วิถีความเป็น
ไทย ร้อยละ 

100  ได้

พัฒนา
ศักยภาพ
ด้านศาสนพิธี 

ต.ค2562-
ก.ย.2563 

1,500 3,500 5,000 นางนิตยา  วิเศษสังษ์ 

2.วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

-เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
หวงแหน  
ภาคภูมิใจ น าศาสนพิธี
ไปปฏิบัติ และขยายผล
ไปยังบุคคลอื่นได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้เรียน ร้อยละ 92 มี
ส่วนร่วม   ใน
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. ผู้เรียนร้อย

ละ 92 มีส่วน

ร่วมใน
กิจกรรม
ปฏิบัติศาสน
พิธ ี

ต.ค.2562-
ก.ย. 2563 

10,000 20,000 30,000 นางผัสนี  พานพรหม

,นางสาวนารินทร์  

จันทร์ทาภิรม 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

5 1,8,11 1,2,8 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านอนุรักษ์
ความเป็นไทย 

การประกวด
มารยาทไทย 

1. เพื่อพัฒนา ปลูกฝัง 
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนด้านมารยาทไทย 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
หวงแหน  
ภาคภูมิใจ น ามารยาทไทย
ไปปฏิบัติ และขยายผลไป
ยังบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เรียน ร้อยละ 92 
มีส่วนร่วม   ใน
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. ผู้เรียนร้อยละ 
92 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านอนุรักษ์ความ
เป็นไทย 
2. ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
สามารถปฏิบัติตน
ด้านมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และ
สามารถขยายผล
ไปยังบุคคลอื่นได้
อย่างถูกต้อง ร้อย
ละ 92 

ต.ค.2562-
ก.ย. 2563 

 6,000 6,000 นางนิธินันท์  ธนะ
จิตต์สิน  
นางปัทมา  ชลเทพ 
นางผัสนี  พานพรหม 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

6 1 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา 

ยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

-  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระ
ภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
-  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้
ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 

-  ผู้เรียนร้อยละ 
75.50  มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ตั งแต่  ระดับดี
ขึ นไป 

1.  ผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ นร้อยละ 
75.50 
2.  ผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะและ
ความสามารถในการ
เข้าร่วมแข่งขัน
ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก
(สอวน.)อย่าง 
สม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

ต.ค.2562-
ก.ย. 2563 

20,000  20,000 นางพิสุทธิศรี ธน
ทองค าเหลือ  
นางณัฐรดา สาล ี
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

7 1,2,2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,1,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ส่งเสริม
อัจฉริยภาพ 
ด้านสังคม
ศึกษา" 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพชรยอดมงกุฎ 
2. วันรพี 
3. รัฐศาสตร์ 
4. ยุวฑิกสมาคม 
5. ตอบปัญหาสังคม 
6. งานสัปดาหห์นังสือ 
7. งานวันมนุษย์ศาสตร์ 
8. สภาจ าลอง 
9. วันปฏิวัติสยาม 
10.ภูมิศาสตร์ สอวน. 

1.  เพือ่ให้นักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 86 

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active  
Learning 
2.  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้

ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถตาม
ศักยภาพและความถนัด
ของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 86 
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามกระบวนการ 

Active  
Learning 
พัฒนานวัตกรรม
ใช้แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิต
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

1. ผู้เรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทุก
ระดับชั น  ร้อยละ 
86 ปฏิบัติ
กิจกรรมตาม
กระบวนการ 

Active 
Learning 
2. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะ มี
ความสามารถใน
การเข้าร่วม
ประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการ อย่าง
สม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

ต.ค.2562-
ก.ย. 2563 

5,000  5,000 นางสาวกตัญญุตา  
ริมหนองอ่าง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

179 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 

8   พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ แหลง่เรียนรู้ 
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ครูมีวัสดุอุปกรณ์
ใช้ในพัฒนากลุ่มสาระฯ 
การผลิตสื่อและ 
นวัตกรรมอย่างเพียงพอ 

คุณครูในกลุ่ม
สาระสามารถใช้
พัสดุ อุปกรณ์ใช้
ในการพัฒนา
กลุ่มสาระอย่าง
เพียงพอและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

- วัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับครู  24  
- ค่าซ่อม /บ ารุง สื่อ 
อุปกรณ์ 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การท าแผนการสอน  

การจัดท า ID Plan  
การผลิตสื่อ/ 
นวัตกรรมของครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ  24 คน 
เป็นเงิน 

ตลอดปีงบประ
มาน 

35,000 54,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 

9 2,12,19 
 

4,8,27 
 

พัฒนาระบบการ
นิเทศ  ก ากับติดตาม 
และประเมินผลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 
 

นิเทศการสอนของครู -  เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ รองรับ
การประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขึ น
พื นฐาน 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
(ระดับคุณภาพ 5:
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

ครูทุกคนมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ต.ค.2562-
ก.ย. 2563 

3,580 6,420 10,000 นางณัฐรดา สาลี        
นางไพลี จันทร์นิยม   
นางรัตตินันท์  อารยะ
สิทธินนท์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 

10 3,22,42 2,4,14 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

พัฒนาครูให้มีทักษะ
การใช้สื่อ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เพื่อสร้างสื่อและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ 
-สามารถใช้สื่อและ
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครูที่มี
ทักษะใช้เทคโนโลยี ที่
แสดงการใช้ตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็น
เชิงประจักษ์ 

ครูร้อยละ 87 มี
ทักษะการใช้สื่อ 
ที่แสดงการใช้
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
และมีการ
บันทึกการใช้สื่อ
เป็นเชิง
ประจักษ์ 

ต.ค.2562-
ก.ย. 2563 

20,000  

รวมท้ังสิ้น 115,080 218,420 230,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ 
 

กิจกรรมเติมความรู้
นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ 

1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 86 
ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active  
Learning 
2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้

ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ
ตามศักยภาพและความ
ถนัดของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 86 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active  Learning พัฒนา

นวัตกรรมใช้แก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

86 ต.ค.62 –  ก.ย.

63 
 

 35,000 35,000 น.ส.กตัญญุตา  
ริมหนองอ่าง 

รวมท้ังสิ้น  35,000 35,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้าน
ทัศนศิลป ์

1. พัฒนาทักษะด้าน

ทัศนศิลป ์
2. พัฒนาการเรียนการ

สอนทัศนศิลป ์
3. ศิลป์นิทรรศ ์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ มีสุนทรียภาพ
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ตาม
จินตนาการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถ

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง ปัญหาทางเพศ 

95 ต.ค.62–ก.ย.63 
 

 
 
 
 

10,000 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

นายธีระเดช ทอง
อินทร์ 
 

2 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้าน
นาฏศิลป์ 

1. พัฒนาทักษะด้าน

นาฏศิลป์ 
2. พัฒนาการเรียนการ

สอนนาฏศิลป์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ มีสุนทรียภาพ
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ตาม
จินตนาการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถ

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง ปัญหาทางเพศ 

95 ต.ค.62–ก.ย.63 
 

 11,550 
 

63,800 

11,550 
 

63,800 

นางระวีวรรณ บุญญา
เลิศกีรติกุลและคณะ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้าน
ดนตรี 

1. พัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติดนตรีสากล 
2. พัฒนาทักษะการ

ปฏิบัติดนตรีพื นบ้าน 
3. พัฒนาการเรียนการ

สอนดนตรี 
- วงโยธวาทิต วงลูกทุ่ง

และวงสตริง 
- วงดนตรีไทย 
- วงดนตรีพื นบ้าน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ มีสุนทรียภาพ
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ตาม
จินตนาการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถ

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง ปัญหาทางเพศ 

95 ต.ค.62–ก.ย.63 
 

20,000 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 

97,850 
 

50,000 
75,000 

 20,000 
 
 

25,000 
 
 
 
 
 

97,850 
 

50,000 
75,000 

นายเอกรัตน์ ลับ
โกษา 
และคณะ 

4 1,5,5 1,3,10 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

1. สอนเสริมเติมความรู้ 

 
1. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

ผู้เรียนร้อยละ 75.50 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั งแต่
ระดับดีขึ นไป 

 

75.50 ต.ค.62–ก.ย.63 
 

   นายธีระเดช ทอง
อินทร์และคณะ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

5 1,10,15 1,1,3 ส่งเสริม
อัจฉริยภาพของ
นักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านทัศนศิลป ์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
การพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ มีสุนทรียภาพ
และสามารถป้องกัน
ตนเองจากภัยสังคม 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ตาม
จินตนาการ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 สามารถ

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง ปัญหาทางเพศ 

95 ต.ค.62–ก.ย.

63 
 

3,000 12,000 15,000 นายธีระเดช ทอง
อินทร์ 
และคณะ 

6 2,12,19 4,8,27 การนิเทศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

-นิเทศการสอนของครู 
-รับการนิเทศจาก
คณะกรรมการ 

เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การนิเทศ 
ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ รองรับ
การประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขึ น
พื นฐาน 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5:เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5:
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

ต.ค.62–ก.ย.

63 
 

   นายธีระเดช ทอง
อินทร์ 
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 280,850 107,350 400,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,6,7 1.1.7 พัฒนาผู้เรียน

ศตวรรษที่ 21 
ทักษะอาชีพระยะ
สั น 
คหกรรมพื นฐาน 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพระยะสั น  คหกรรม
พื นฐานเพิ่มเติม เพิ่มพูน
องค์ความรู้พัฒนาชีวิตและ
ครอบครัวเพื่อการ
ด ารงชีวิตที่ดี มีงานท าใน
อนาคตถูกต้องและ
เหมาะสม 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี

ทักษะการประกอบการ
หรือธุรกิจพอเพียงจาก
การท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ 

935/85 22 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 40,000 40,000 น.ส.ยุวดี  คุณสม 

2 1,9,12 2,1,1 พัฒนาผู้เรียน

ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมค่าย
ทักษะอาชีพ 
กิจกรรมศึกษาดู
งาน 

เพื่อให้นร.มีทักษะการ

ปรับตัวและรู้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกและมีเป้าหมาย
การเรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิต การท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 86 มี

ทักษะการปรับตัวและ
รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม
โลกและมีเป้าหมายการ
เรียนรู้สร้างเป้าหมาย
ชีวิต การท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

300/86 22 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

 60,000 60,000 น.ส.สถิดาภรณ์ ขันค า 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 1,6,7 1.1,7 พัฒนาผู้เรียนศตวรรษ

ที่ 21 
สืบสานประเพณีลง
แขกเกี่ยวข้าว 
พัฒนาการเรียนการ
สอนเกษตร 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการเก่ียวข้าว
และงานเกษตร
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต 

ผู้เรียนร้อยละ 85 
มีทักษะพื นฐานใน
การท านาประกอบ
อาชีพหรือท าธุรกิจ
พอเพียงจากการฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้ 
น าใปใชป้ระโยชน์ได้
จริง 
 

300/85 22 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

20,000  20,000 น.ส.จิราภรณ์  
วงศ์พิทักษ์ 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 1,6,7 1,1,7 พัฒนาผู้เรียน

ศตวรรษที่ 21 
บูรณาการการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะวิชา
อุตสาหกรรม 

1.บูรณาการจัดเรียนรู้ใน

รายวิชาอุสาหกรรมตาม

กระบวนการ Active 
Learning 
2.พัฒนาทักษะการคิด การ

แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
เชิงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
ในการด าเนินชีวิต 
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะการ

ท างานด้วยกิจกรรมค่าย

ด้านอุตสาหกรรม 4.0 
4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชา
อุตสาหกรรม 

1.ผู้เรียนร้อยละ 86 
ปฎิบัติตาม
กระบวนการ 

Active 
Learning พัฒนา

นวัตกรรมใช้
แก้ปัญหาในการ
ด าเนินและ
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 

595/86 22 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

20,000 20,000 40,000 นายวิวิศน์  
ธนะจิตต์สิน 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

5 2,22,42 2,4,14 พัฒนาทักษะการใช้สื่อ อบรมพัฒนา
ทักษะการใช้สื่อ 

1.เพื่อพัฒนาทักษะการใช้

สื่อ เทคโนโลยี เพื่อการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพสื่อ 

ครูร้อยละ 87 มี

ทักษะการใช้ตาม
แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเชิง
ประจักษ์ 

10/87 22 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

5,000 5,000 10,000 นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 

6 2,12,19 6,8,27 พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

ทบทวน ติดตาม 
นิเทศกลุ่มสาระ 

1.เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอน การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
รองรับการประกัน
คุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน 

ระดับคุณภาพเย่ียม 

ระดับคุณภาพ 5 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษษ 

10/87 
 

22 ต.ค.62-
30 ก.ย.63 

- - - นางประสพสุข ระยับศรี 

รวมท้ังสิ้น 45,000 125,000 170,000 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

190 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,7,(8,9) 1,2,9 กิจกรรมค่ายพักแรม 
ระดับชั น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1. วางแผนการท า

กิจกรรมตามเนื อหา
หลักสูตร 
2.ประสานงาน
หน่วยงาน/ส ารวจค่าย
สถานที่พักแรม 

3. นักเรียนระดับชั น ม.2 

เข้าค่ายพักแรมแบบพัก
ค้างแรมคืน  1  ครั ง ใช้
เวลา 3 วัน 2 คืน 

4.สรุป  ติดตาม  
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
2. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ค่านิยม 12 ประการ
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม      

1. ผู้เรียนร้อยละ 97  
 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2. ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
ค่านิยม 12 ประการตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

97 ต.ค.62-มี.ค.63 200,730  200,730 นายอรรถพล  
ศรีเลิศ 

รวม 200,730  200,730  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 
 

1,7,9 
 

1,2,9 
 กิจกรรม 

ยุวกาชาด 

 

1. ประชุมชี แจง 
แนวนโยบายเรื่องการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาด
ปีงบประมาณ 2563 
2. จัดพิธีเข้าประจ าหมู่  
3. พิธี “สวนสนามใน
วันคล้ายวันสถาปนา
ยุวกาชาด” 
4. กิจกรรมขวัญ
ก าลังใจให้พี่น้องยุว
กาชาด 
6. สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะการเรียนรู้ 
การท างาน ศีลธรรม
เป็นไปตามคุณลักษณะ 
ตามค่านิยม 12 
ประการ ตามกฎยุว
กาชาด และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 
 

ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
คุณลักษณะ และ
ศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะ ตามค่านิยม 
12 ประการ ตามกฎของ
ยุวกาชาด และ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
 

97 
97 

เม.ย.63-ก.ย.63 
 
 
 

เม.ย.63-ก.ย.63 
 

เม.ย.63-ก.ย.63 
ต.ค.62-มี.ค.63 

  2,240 1,000 
 
 
 

1,000 
 

2,200 

 
 
 
 

1,000 

1,000 
 
 
 

1,000 
 

2,200 
2,240 

 
 
 

1,000 

นางอัญชลี สามส ี
 

รวม 2,240 5,200 7,440  

 
 
 
 
 



 

 
 

192 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 1,7,9 1,2,9 
ทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้
  

1. ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้สภาพจริง
นอกชั นเรียน ตาม
จุดเน้นแต่ละ
ระดับชั น 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษา
สภาพจริงจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด
ร่วมท าซึ่งจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ และทักษะ
กระบวนการต่างๆ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการน า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และยอมรับความคิด
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
แนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

ผู้เรียนร้อยละ 97  มี
ค่านิยม12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

97 ต.ค.62-มี.ค.63 918,900  918,900 นางปัทมา ชลเทพ 

รวม 918,900  918,900  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 1,7,(8,9) 1,2,9 
อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
นักเรียน 
ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีที่ 
1 , 3 - 5 

 1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาค่านิยม 12 
ประการตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม      

1. ผู้เรียนร้อยละ 97  
 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2.  ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
ค่านิยม 12 ประการ
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม 

97 เม.ย.63-ก.ย.63  144,830   144,830   นางเยาวลักษณ์  
น้อยมิ่ง 

5 1,7,9 1,2,9 ส่งเสริมระเบียบ
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
กิจกรรมผู้
บ าเพ็ญ
ประโยชน์  

 

1. กิจกรรมวัน
ร าลึก Thinking 
Day   
2. ส่งเสริมระเบียบ
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม กิจกรรม
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน มี
ระเบียบวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม มคีุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 
 

97 ต.ค.62 - มี.ค.63 
 
 

ต.ค.62 - ก.ย.63 

3,000 
 
 

5,240 

 3,000 
 
 

5,240 

นางนิธินันท์   
ธนะจิตต์สิน 

รวม 8,240  8,240  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

6 1,7,9 1,2,9 
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการกิจกรรม
ชุมนุม 

พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการ
กิจกรรมชุมนุม 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือก
กิจกรรมชุมนุมที่ถนัดและสนใจ
อย่างมีเสรีภาพ 
2. เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนเลือก
กิจกรรมที่มีประโยชน์และ
สนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทยสู่การยึดถือ
ปฏิบัติในวิถีชีวิต 
3. เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติกิจกรรมต่างอย่าง
สร้างสรรค์สร้างภูมคิุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 

ผู้เรียนร้อยละ 97 ท่ีมีคุณ
ลักษะด้านการเรียนรู้ ด้าน
การท างาน และด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะ และค่านิยม
12 ประการ ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดย 
ไม่ขัดกับกฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

97 ต.ค.62 - ก.ย.63 3,000 5,000 8,000 น.ส.บุญล้อม กันตรง 

รวม 3,000 5,000 8,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

7 1,7,9 1,2,9 กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
(ลูกเสือ-
เนตรนารี) 

 

1. ประชุมชี แจง 
แนวนโยบายเรื่องการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(ลูกเสือ) ตลอด
ปีงบประมาณ 2563 
2. บุคลากรทุกฝ่าย 
ร่วมก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
3. จัดพิธีถวายราช
สดุดี ”วันสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า”  
4. พิธี “สวนสนาม
และถวายสัตย์
ปฏิญาณ” 
5. สรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ การท างาน 
และศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะ ตามค่านิยม 12 
ประการ ตามกฎของลูกเสือ 
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 97 มี
คุณลักษณะ และศลีธรรม
เป็นไปตามคุณลักษณะ 
ตามค่านิยม 12 ประการ 
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมายของ
ลูกเสือ และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

97 ต.ค.62-มี.ค.63 21,080  21,080 นายเฉลียว ศิริดล 

รวม 21,080  21,080  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

8 1,7,(8,9) 1,2,9 
กิจกรรม
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

1. ประชุมชี แจง 

แนวนโยบายเร่ือง
การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
(นักศึกษาวิชาทหาร)  

2. บุคลากรทุกฝ่าย 

ร่วมก าหนดปฏิทิน
การด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ 
3. เข้าร่วมกิจกรรม

ในพิธีต่าง  
4. สรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ การท างาน 
และศีลธรรมเป็นไปตาม
คุณลักษณะ ตามค่านิยม 12 
ประการ ตามกฎนักศึกษา
วิชาทหาร และวัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 97 มี

คุณลักษณะ และศีลธรรม
เป็นไปตามคุณลักษณะ ตาม
ค่านิยม 12 ประการ ตามกฎ
ของนักศึกษาวิชาทหาร และ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

96 ต.ค.62 - มี.ค.63 11,700  11,700 นายณัฐพร   
ทองพูน 

รวม 11,700  11,700  

รวมท้ังสิ้น 1,165,890 155,030 1,320,920  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,5,(5,6) 1,3,10 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการสอบ O-
NET,GAT/PAT และ 9 

วิชาสามัญ 
2. จัดสอนเสริม ม.4 - 5 ตาม

กลุ่มสนใจ 

3.ปรับพื นฐานนักเรียนชั น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. แข่งขันทักษะวิชาการ 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับดีขึ นไปร้อยละ 75 

และคะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบระดับชาติ

ขั นพื นฐาน O-NET 
ระดับ ม.3 และ ม.6 ใน
สาระการเรียนรู้หลัก
สูงขึ น และสูงกว่า
ระดับประเทศ 

1. ร้อยละ 75.50 ของผู้เรียนมี

ผู้สัมฤทธิ์ทางการเรียนตั งแต่
ระดับดีขึ นไป 
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผล

การสอบวัดระดับชาติ O-NET 
ระดับ ม.3 และ ม.6 ในสาระ
การเรียนรู้หลักสูงกว่า
ระดับประเทศ 

75.50 ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

240,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 
700,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
15,000 
 
 
20,000 
463,000 

240,000 
 
 
 

30,000 
 
 

20,000 
1,163,000 

นางพิสมัย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 3,24,(44,4
5,46,47) 

2,4,16 พัฒนาเคร่ืองมือ
วัดผลและ
ประเมินผล 

1. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้  

2. พัฒนาเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 

3.จัดท าคลังข้อสอบ 8 กลุ่ม

สาระ 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู
สอนใหมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
การวัด และ
ประเมินผลการเรียน
รูของผเูรียน  
2. เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนา 
ครูผสูอนใหมีทักษะ
ในการสร้าง
เครื่องมือวัดผลที่อิง
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้รายวิชาและ
ตัวชี วัด  
3. เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ น 

1. ร้อยละของครูที่ประเมิน

ผู้เรียนจากสภาพจริง 
2. ร้อยละของครูมีการตรวจสอบ

และประเมินความรู้ของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
3. ร้อยละของผู้เรียนและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
4. ร้อยละของครูที่มีเคร่ืองมือ

วัดผลที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้
รายวิชาและตัวชี วัด 

81 
 

81 
 

86 
 

86 

ต.ค.62 – 
ก.ย.63 

15,000 15,000 30,000 นางพิสมัย 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 2,12,4 4,8,27 พัฒนาระบบการ
นิเทศ  ก ากับ
ติดตาม ทบทวน
ผลการบริหาร
จัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

1. การนิเทศชั นเรียนด้วย
กระบวนการกัลยาณมิตร 
2. นิเทศภายในโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 
3. รับการนิเทศจาก
คณะกรรมการ ฯ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม
การจัดการเรียนการ
สอน การบริหาร
จัดการด้วยระบบ
คุณภาพ รองรับการ
ประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขึ นพื นฐาน 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม  
(ระดับคุณภาพ 5:เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 

85 ต.ค.62–
ก.ย. 63 

 

8,000 17,000 25,000 นายบรรพชิต 

รวมทั้งสิ้น 8,000 17,000 25,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

200 

 

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 3,22,42 2,4,14 พัฒนาครูให้มี
ทักษะการใช้สื่อ 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมชี แจง 

แนวนโยบายเร่ืองการ
ส่งเสริมการจัดท าสื่อ  
2. บุคลากรทุกฝ่าย ร่วม

ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการ ติดตาม
ประเมิน 
3. บุคลากรทุกฝ่าย ร่วม

ก าหนดแบบประเมินผล
การใช้สื่อ 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการเรียนรู้ด้วย
ระบบการบริหารจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน
ระบบ 

googleclassroom 
5. สรุป รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

1. เพื่อให้ครูสามารถ

สร้างสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอน 
2. เพ่ือให้ครูได้ใช้
และพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการ
สอนน าสู่การจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ครู ร้อยละ 87 มีทักษะการใช้

สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช้
ด าเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และมีการ
บันทึกการใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ์ 

87 พ.ย. 62 – 
ก.ย. 63 

 

20,000  20,000 นายณัฐวุฒิ  หารไชย 

รวมทั้งสิ้น 20,000  20,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 3,26,51 2,4,17 โครงการ พัฒนา
ครูสู่ 
ความเป็นครู 
ในศตวรรษที่ 

21/ส่งเสริมการ

วิจัยแก้ปัญหาใน
ชั นเรียน 
 

1. ส่งเสริมการด าเนินการ

ศึกษาและวิจัยแก้ปัญหาใน
ชั นเรียน 
2. ประกวดผลงานวิจัย

แก้ปัญหาในชั นเรียน 
 

1. เพื่อให้ครู ได้

ด าเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ นจากการเรียน
การสอน 

2. เพื่อให้ครูได้

ด าเนินการศึกษา วิจัย
เพื่อแก้ปัญหาน าสู่การ
จัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

ครู ร้อยละ 92 ขึ นไป มี

ผลงานการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน ที่แสดงถึงศักยภาพ
ด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และเป็นตามเกณฑ์ของตัวชี วัด
รายวิชาในแต่ละกลุ่มศักยภาพ
ของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไป
ปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนเป็นรา
บุคคล 

1. ครู ร้อยละ 90
ขึ นไป ได้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในชั นเรียน 
2. ครูร้อยละ 90 
ขึ นไปได้น าเสนอและ
ร่วมประกวดผลงาน
ศึกษา วิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาในชั นเรียน 

พ.ย.62- ก.ย.

63 

 
มี.ค.63 

 
 
 
 
 
10,000 

  
 
 
 
 

10,000 

นางวิรงรอง  
วิเศษ  
นางประภา  สม
สุข 
นายณัฐวุฒิ หาร
ไชย 

รวมท้ังสิน 10,000  10,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,14,25 1,6,20 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
งานแนะแนว 

1. พี่พบน้อง 
2. อบรมขยายเครือข่ายYC 
3. พิธีมอบทุนการศึกษา 
4. การให้บริการทั ง 5 
5. เปิดโลกกว้างทาง

การศึกษา 
6. อบรมโครงการวัยรุ่นพลัง

ใหม่ใสใ่จสุขภาพจิต 
7. ปรับปรุงห้องใหค้ าปรึกษา 

โรงเรียนให้บริการ
แนะแนวการศึกษา 
แนะแนวอาชีพ แนะ
แนวทักษะชีวิต 
จัดท าระเบียนสะสม
และแฟ้มสะสม
ผลงานที่แสดง
เส้นทางการศึกษา
ต่อ สู่การประกอบ
อาชีพ 

1. ระดับประสิทธิภาพของการ
ให้บริการแนะแนวการศึกษา
อาชีพและทักษะชีวิต  
2. ร้อยละ 93 ของผู้เรียนที่มี
ระเบียนสะสมและแฟ้มสะสม
ผลงาน ที่แสดงเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบ

อาชีพ (Career Path และ 
Portfolios) 

93 ต.ค.62-
ก.ย.63 

 
 
 
 
 

5,000 
40,000 

 
 

3,000 
7,000 

 
33,000 

 
5,000 

 
 

7,000 

3,000 
7,000 

 
33,000 

 
10,000 
40,000 

 
7,000 

 

งานแนะแนว 

รวมทั้งสิ้น 45,000 55,000 100,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,3,3 1,1,6 
จัดเวทีศักยภาพ
ผลงานนวัตกรรม
นักเรียน
การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง(IS) 
ตามกระบวนการ 
5’Step for 
Student 
Development 

 

1) จัดเวทีศักยภาพ
ผลงานนวัตกรรม
นักเรียนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตาม
กระบวนการ 5’Step 
ระดับโรงเรียน 

2) นักเรียนร่วม
แสดงผลงาน
นวัตกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตาม
กระบวนการ 5’Step 
ในเวทีศักยภาพระดับ
ภาคและระดับชาติ 

ผู้เรียนมีผลงานเชิง
นวัตกรรมในสาขา
วิชาชีพตามแผนการ
เรียนที่น าไปใช้ได้จริง
กับกลุ่มปัญหาตรงตาม
ความต้องการในชุมชน 

ร้อยละ 86 ของผู้เรียนที่มี
ผลงานเชิงนวัตกรรมใน
สาขาวิชาชีพตามแผนการ
เรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับ
กลุ่มปัญหาตรงตามความ
ต้องการในชุมชน  

 

86 ต.ค.62-มี.ค.63 50,000  50,000 งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 3,20,37 2,4,11 
พัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
แบบ Active 
Learning ด้วย
การจัดการเรียน
การสอน
การศึกษา              

  ค้นคว้าด้วย
ตัวเองตาม 
5’Step for 
student 
development 

1) จัดกจิกรรมชุมชน

วิชาชีพแหง่การเรียนรู้ 

PLC เพื่อศึกษาบทเรียน 

LS เร่ืองการจัดการเรียน

การสอนการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตัวเอง (LS) ตาม 

5’Step การเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning 

ด้วยการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

ตาม 5’Step   

ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นไปตาม
กระบวนการ Active 
Learning ที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมคิดและ
ปฏิบัติตามความถนัด
และความสนใจ  

 

ร้อยละ 82 ของผู้เรียนที่
ได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สรุปองค์
ความรู้และสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

82 ต.ค.62-ก.ย.63 2,500 12,500 15,000 งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 2,12,21 4,8,2 
ขับเคลื่อนการ
บริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์ 
OBECQA     

 

1) จัดศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน หรือ OBECQA    

2) จัดนิเทศ ก ากับ ติดตามระบบ
บริหารคุณภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการ
บริหารให้เชื่อมโยงกับเกณฑ์ 
OBECQA  

3) จัดกิจกรรมน าเสนอการปฏิบัติที่
เป็นเลิศโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
เวทีศักยภาพระดับภาคและ
ระดับชาติ         

4) จัดอบรม นิเทศ เป็นพ่ีเลี ยงแก่
โรงเรียนเป้าหมายในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามที่ สพฐ. 
และ สพม.เขต 28 มอบหมาย         

โรงเรียนมีระบบ
การบริหาร
จัดการคุณภาพ
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ระดับความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

(ระดับคุณภาพ 5) 

ระดับคุณภาพ 

5 
ต.ค.62-ก.ย.63 15,000 20,000 35,000 งานโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
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รวมท้ังสิ้น 67,500 32,500 100,000  

ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,17,9 1,2,9 ส่งเสริมระเบียบ
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวมบนพื นฐาน
ของ                     
ความเป็น
ประชาธิปไตย / 
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 

1. กิจกรรมด้านกายภาพ 7 

ประการ 
2. กิจกรรมด้านพฤติกรรม 
นักเรียน ครูและผู้บริหาร 5 
ประการ 
3. กิจกรรมด้านการเรียน 
การสอน 5 ประการ 

4. กิจกรรมประจ าวันพระ4 

ประการ 
5. กิจกรรมด้านอ่ืนๆ 8 

ประการ 
6. กิจกรรมติว แนวทางการ

สอบธรรมศึกษา  
7. กิจกรรม“กล้าความดี 

สตรีสิริเกศ” 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

ผู้เรียน เป็นผู้มีวินัย มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู 

ผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ผู้เรียนร้อยละ 97 ที่มี

คุณลักษณะด้านการเรียนรู้
ด้านการท างานและด้าน
ศีลธรรมเป็นไปตาม

คุณลักษณะ และค่านิยม 12 

ประการ ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม 

97 ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

 

8,300 1,700 10,000 นางผัสนี  
นางสาวนารินทร์ 

รวมท้ังสิ้น 8,300 1,700 10,000 
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสู่ชั นเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ในชั นเรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี

ทักษะการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์และ
น าไปพัฒนานวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตและ
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้
ร่วมกัน จาก
กระบวนการกลุ่ม 

ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะการ

สื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น 

 

86 เม.ย.63-ก.ย.

63 
 50,000 50,000 นางประภา สมสุข 

รวมทั้งสิ้น  50,000 50,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 2,12,21 4,8,28 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

 

1.ประชุมคณะกรรมการ

โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
2. อบรมและพัฒนาบุคลกร

ผู้รับผิดชอบการจัดท า
เว็บไซต์และสารสนเทศ 
3. จัดท าเว็บไซต์ระบบ

จัดเก็บและรายงาน
สารสนเทศโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

1.เพื่อจัดท าระบบ
บริหารจัดการคุณภาพที่
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตาม
แนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม (ระดับ

คุณภาพ 5 : เกณฑ์ระดับ

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา) 
(ตามแนวทางการด าเนินงาน

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 

ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

ต.ค. 62-
ก.ย.63 

5,000  5,000 นายวิวิศน์ 

รวมทั้งสิ้น 5,000  5,000  
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ตารางท่ี 28 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม 
(Activities) 

วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

(จ านวน/ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,2,2 1,1,1 กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาสู่ชั นเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ในชั นเรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี

ทักษะการแก้ปัญหา 
อย่างสร้างสรรค์และ
น าไปพัฒนานวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาการ
ด าเนินชีวิตและ
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้
ร่วมกัน จาก
กระบวนการกลุ่ม 

ผู้เรียนร้อยละ 86 มีทักษะการ

สื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
สู่กระบวนการแก้ปัญหา เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมใช้ในการแก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตและด ารงชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น 

 

86 เม.ย.63-ก.ย.

63 
 50,000 50,000 นางประภา สมสุข 

รวมทั้งสิ้น  50,000 50,000  
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานธุรการ 

1 2,11,17 4,8,25 พัฒนาระบบงานธุรการ 1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. พัฒนาเว็บไซด์  งานธุรการ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินงาน  
งานสารบรรณ มี
ความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินงานสาร
บรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
ชัดเจนย่ิงขึ น 

1. มีเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน          
งานสารบรรณ  เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ100 
2. เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน         
งานสารบรรณ มีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงาน
ในรูปแบบระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ผลของการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้งานธุรการ      มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ สูงขึ น 

100 1 ตุลาคม 

2562 – 
30 กันยายน 

2563 

 5,000  นางนิธินันท์  
ธนะจิตต์สิน 
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 5,000  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 

2 2,12,21 4,8,28 พัฒนาระบบก ากับ
ติดตามงานตาม
โครงสร้างของโรงเรียน
ให้ด าเนินงานภายใต้กล
ยุทธ์เพื่อให้บรรลุ                  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค ์

1. อบรมพัฒนาระบบจัดซื อจัดจ้าง 1. เพื่อพัฒนา
ระบบงานพัสดุด้วย
ระบบคุณภาพ 
2. เพื่อพัฒนา
ระบบงานการจัดซื อ
จัดจ้างให้มีความ
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้โดยผ่าน

ระบบ E-GP 

1. ระบบงานพัสดุ 

อยู่ในระดับ
คุณภาพยอดเย่ียม  
2. ระบบงานจัดซื อ

จัดจ้างมีความ
โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดย
ใช้เทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับคุณภาพยอด
เย่ียม 

95 1 ตุลาคม 

2562 –                 
30 กันยายน 

2563 

25,000 25,000  นางจุรีรัตน์  
วรรณวงศ์ 
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 50,000  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ ์

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานแผนงานและงบประมาณ (ต่อ) 

4 2,12,29 4,8,27 พัฒนาระบบ
บริหารงานด้วยระบบ
คุณภาพ  /พัฒนา
ระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม                          
ทบทวน ผลการ
ด าเนินงานแผนงาน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2564 
2. .การจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี 
2563 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
การบริหารงานโดยมี
การก าหนดเป็น
แผนงาน/โครงการ  
กิจกรรมที่ชัดเจน 
2. เพื่อให้โรงเรียนได้
บริหารงานได้ 

1. มีระบบการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของ พันธ
กิจและเป้าประสงค์การ
เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

และมัธยมศึกษา 
4.0 บนพื น 

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครู และบุคลากร ร้อยละ 

98 มีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มีส่วน
ร่วมใน 

98 1 ตุลาคม 

2562  -  
 30 กันยายน  

2563 

 50,000  นางสาวจินต์
ภาณี กอง
จินดาและ

คณะ 

รวมท้ังสิ้น 50,000  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 
1 

ช่วงที่ 
2 

รวม 

งานแผนงานและงบประมาณ (ต่อ) 

5 2,12,19,20 4,8,26 พัฒนาระบบ
บริหารงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ / 
เพ่ือการ
ก ากับ 
ติดตาม
ความกา้วหน้
าของ
โครงการ 
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติ
การ 

1. ประชุมชี แจงผู้เก่ียวข้องวางแผน 
ก าหนดแนวทางใน การก ากบัติดตาม
ความกา้วหน้าของโครงการ  
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
2. จัดท าปฏิทินก าหนด 
ภารกิจก ากับติดตามประเมินผลและ
รายงาน 
3. จัดเตรียมเครื่องมือใน             
การตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล  
4. แจ้งทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระและ
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ถือปฏิบัติและให้
รายงานผล             การด าเนินงาน
ตามระยะเวลาและแบบที่ก าหนด 
5. ด าเนินการติดตามและประเมินผล
ตามปฏิทินที่ก าหนด 
6. สรุปและรายงานผล 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ในการก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรมที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2.  เพื่อก ากับติดตาม
ความกา้วหน้าของ
โครงการ กิจกรรมที่ระบุไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าป ี
3. เพื่อนิเทศและสรปุผล
การด าเนินงานในแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ให้
ด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด อย่างคุ้มค่า  
4. เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในระยะต่อไป  

1. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ   
ในการก ากับติดตาม
ความกา้วหน้าของโครงการ 
กิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
การที่มีประสิทธิภาพ 
2. มีการติดตามผลรายงานผล 
ความกา้วหน้า             การ
ด าเนินงานของ โครงการ
กิจกรรม ตามรูปแบบการ
รายงาน 
โครงการ ถูกต้องครบถ้วน 
ร้อยละ 100 
3. มีการรายงานผลการด าเนิน 
งานของ โครงการกิจกรรม 
ตามรูปแบบการรายงาน
โครงการ ถูกต้องครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

100 1 ตุลาคม 
2562  -  

 30 
กันยายน  
2563 

 5,000  นางสาวปวีณ์ธิดา  
สังวัง 

และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 5,000  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานแผนงานและงบประมาณ 

6 2,11,17 4,8,25 พัฒนาระบบ
บริหารด้วย
ระบบคุณภาพ 
ติดตามงานตาม                                 
โครงสร้างของ
โรงเรียนภายใต้
กลยุทธ์ 

1. ประชุมชี แจง
ผู้เก่ียวข้องวางแผน 
ก าหนดแนวทางใน
การก ากับติดตาม
งานตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการก ากับ
ติดตามงานตาม
โครงสร้างของ
โรงเรียน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
3. สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. เพ่ือพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม
งานตามโครงสร้างของโรงเรียนให้
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
เป้าประสงคข์องโรงเรียน  
2.  เพ่ือก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
รายงานสรุปเปรียบเทียบเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3. เพ่ือประสานการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และรายงาน
สรุปแผนงาน โครงการ มีการ
ก าหนดทิศทางการพฒันา
สถานศึกษาและน าสู ่
การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 

1. โรงเรียนมีระบบก ากับ  
ติดตามงานตามโครงสร้าง
ของโรงเรียน ให้
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค์
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
2. โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าประสงค์
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
3. มีการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา
สถานศึกษาและน าสู่การ
ปฏิบัติในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบกระบวนการ 
PDCA 

100 1 ตุลาคม 
2562  -  

 30 
กันยายน  
2563 

 5,000  นายนพพร  
ศรปัญญา
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 5,000  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 

7 2,12,18 4,8,29 การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาและ
ก าหนดค่าเป้าหมาย
ของมาตรฐาน
การศึกษา                 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1. ประชุมคณะกรรมการการจัด
มาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่า
เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
ขั นพื นฐาน 
2. ประกาศมาตรฐานการศึกษาและ
ก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน 

1. เพื่อจัดท า
มาตรฐานการศึกษา
และก าหนดค่า
เป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษา
ขั นพื นฐาน 

- ร้อยละ 90 ของ
ครู บุคลากร 
นักเรียน และผู้ที่
เก่ียวข้องร่วมจัดท า
มาตรฐาน
การศึกษาและ
ก าหนดค่า
เป้าหมายของ
มาตรฐาน
การศึกษาขั น
พื นฐาน 

90 1 ตุลาคม 

2562  -  
 30 กันยายน  

2563 

 17,000  นางกิ่งแก้ว  
แดงงาม  
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 17,000  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 

8 2,12,18 4,8,29 เตรียมความพร้อม
และด าเนินงานเพ่ือ
รองรับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. ประชุมคณะกรรมการการ 
เตรียมรับการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. ด าเนินการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
4. สรุปผลการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.เพ่ือใหค้รู  
บุคลากรและ   ผู้ที่
เก่ียวข้อง มีความ
พร้อมในการ
ด าเนินงานเพ่ือ
รองรับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
สถานศึกษา  มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. เพื่อให้การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพฯ 
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ร้อยละ 90 ของ
ครู บุคลากร และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง  มี
ความพร้อมใน
การด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการ
นิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ
และประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
-การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ
และประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

90 1 กุมภาพันธ์ 
2563 - 

31 มีนาคม 
2563 

13,800   นางเทพา  
สระแก้วและ

คณะ 

รวมท้ังสิ้น 13,800  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 

9 2,12,18 4,8,29 ทบทวนและรายงานผล
การด าเนินงานการจัด
การศึกษาโรงเรียนสตรี
สิริเกศ     

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้          กลุ่ม
งาน รายงานและน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน/การจัดการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา
และอุปสรรค ในการด าเนินงาน ต่อ
ฝ่ายบริหาร  
2. ฝ่ายบริหารน าเสนอผลการ
ด าเนินงาน/การจัดการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ปัญหา
และอุปสรรค ในการด าเนินงาน 

เพื่อทบทวนและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษาโรงเรียน
สตรีสิริเกศ     

- ร้อยละ 90 ของ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มงาน 
รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษา  
 

90 1 ตุลาคม 

2562 - 30 
มีนาคม  

2563 

24,200   นางสาว
สุภัทรา   
ชูสาย 

และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 24,200  
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ ์
(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ต่อ) 

9 2,12,18 4,8,29 กิจกรรมพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ
โรงเรียน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน 
สารสนเทศโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงาน 
ในรูปแบบระบบเครือข่าย 
ที่ชัดเจนย่ิงขึ น 
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน
สารสนเทศโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการน าเทคโน-
โลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ขององค์กรทั งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

1. ร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่

ด าเนินงานสารสนเทศโรงเรียนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
การด าเนินงานในรูปแบบระบบ
เครือข่ายที่ชัดเจนย่ิงขึ น 

2. ร้อยละ90  ของเจ้าหน้าที่

ด าเนินงานสารสนเทศสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. งานสารสนเทศโรงเรียน 

มีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่แสดงความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกัน 
ขององค์กรทั งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

90 1 ตุลาคม 

2562  -  
 30 กันยายน  

2563 

7,060   นางสาวสุวิมล  
โคตรสมบัติ 
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 7,060  
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

1 1,7,8 9 
 

1,2,9 
 

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

1.อ าลาสถาบันและ
ปัจฉิมนิเทศ ม.6 

เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคณุลักษณะ
ด้านการเรียนรู้  
ด้านการท างาน
ด้านศีลธรรม 
เป็นไปตาม
คุณลักษณะของ
หลักสูตร
สถานศึกษา  และ
ค่านิยม  12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามที่สถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม  
 

1. ผู้เรียนร้อย
ละ 97 มี 
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์
2. ผู้เรียนร้อย
ละ 97 มี
ค่านิยม 12 
ประการ 
ตามที่
สถานศึกษา 
ก าหนดโดยไม่
ขัดกับ
กฎหมาย และ
วัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

กุมภาพันธ์ 
2563 

38,850 
 

 38,850 
 

นายสุรชัย ดอกแก้ว 
 

    2.ส่งเสริมความ
รับผิดชอบ พิธีเปิด
กีฬา สพม.28 

กรกฎาคม 
2563 

 

 65,000 
 

65,000 
 

นางกชพร  
รัตนธนากาญจน์ 

    3.จิตอาสา (เช่น
บริจาคโลหิต และ
อ่ืนๆ) 

ตลอดปี
การศึกษา 

15,000 
 

15,000 
 

30,000 
 

นายเอกรัตน์  
ลับโกษา 

 
    4.อบรมนักเรียนไม่

ผ่านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

มี.ค.-63 
 

20,000 
 

 20,000 
 

นายวิทยา  อินธิมาศ 
 

    5. พิธีไหว้ครู มิถุนายน  
2563 

 21,469 21,469 นางวิจิตรา บุญเย็น 

    6.พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน(ใหม่) 

พฤษภาคม 
2563 

 69,410 69,410 
 

นางกชพร  
รัตนธนากาญจน์ 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

2 1,9,12 1,1,2 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.รางวัลครูระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการปรับตัว
และเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
เป้าหมายการ
เรียนรู้ สร้าง
เป้าหมายชีวิตการ
ท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีทักษะการ
ปรับตัวและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกและมี
เป้าหมายการเรียนรู้ 
สร้างเป้าหมายชีวิต
การท างานและการ
ประกอบอาชีพ ร้อย
ละ 85 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
85 ที่มีทักษะ
การปรับตัว
และเท่าทันต่อ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
และมี
เป้าหมายการ
เรียนรู้ สร้าง
เป้าหมายชีวิต
การท างาน
และการ
ประกอบ
อาชีพ 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,250 
 

1,250 
 

นางเกสิน ี บรรจง 
 

    2. ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

ธ.ค. 63 5,550 
 

5,550 
 

11000 น.ส.กุลมณี  พรมศรี 
 

    3. ครูประจ าชั นเย่ียม
บ้านนักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

15,335 
 

15,335 
 

น.ส.สุภาภรณ์   
หอมเนียม 

 
    4.ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 5 
ขั นตอน 

ธ.ค. 63และ 

มิ.ย.63 
5,000 

 
12,200 

 
17,200 

 
นายส าเริง บุญตา   
 

    5. ส่งเสริมและ
พัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

5,115 
 

5,115 
 

น.ส.ทิพยรัตน์  
กาประสิทธิ์ 
 

    6.พัฒนา
ศักยภาพครูประจ า
ชั นการดูแล
สุขภาพจิตนักเรียน
แบบบูรณาการ (ใช้
งบพัฒนาศักยภาพครู
26,000) 

ก.ค.63    นางวิไล  กุยแก้ว 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

3 1,7,9 1,2,9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 1.เลือกตั ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาบน
พื นฐาน
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีค่านิยม12
ประการ ตามที่
สถานศึกษาก าหนด
โดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

เพื่อให้ผู้เรียน มี
ค่านิยม12ประการ 
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมาย และ
วัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 
97 มีค่านิยม
12ประการ 
ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่
ขัดกับ
กฎหมาย และ
วัฒนธรรมอัน
ดีของสังคม 

ก.พ.63 5,000  5,000 นางรัตตันนัท์  
อารยtสิทธินนท์ 

 
    2.ประชุมสภา

นักเรียน 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
5,000 5,000 นางรัตตันนัท์  

อารยะสิทธนินท์ 
 

    3.อบรมสภา
นักเรียน/ผู้น า
นักเรียน/ศึกษาดูงาน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

20,000 20,000 นายวิทยา  อินธิมาศ 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

4 1,10,16 1,1,3 สถานศึกษาสีขาว 1.กิจกรรมอบรบ
นักเรียนแกนน า
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

วัตถุประสงค์
โครงการ
(Purpose) 
1. เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะด้าน
การเรียนรู้ ด้าน
การท างาน ด้าน
ศีลธรรม เป็นไป
ตามคุณลักษณะ 
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และ
ค่านิยม 12 
ประการ 
2. เพื่อจัดตั ง
คณะกรรมการ
จัดท ากลยุทธ์ 
วางแผน ตาม
นโยบาย 
 

1.นักเรียนในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการ
ท างาน และด้าน
ศีลธรรม เป็นไปตาม
คุณลักษณะและ
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 
 

ผู้เรียนร้อยละ 
95 สามารถ
ป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติด
ให้โทษและ
อบายมุข
หลีกเลี่ยง
ตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยง
ต่อความรุ่น
แรง ปัญหา
ทางเพศ 

เม.ย.63- 
ก.ย.63 

 5,000 
 

5,000 
 

น.ส.สุภาพร  
หอมเนียม 

    2.กิจกรรมการ
ต่อต้านสารเสพติดใน
สถานศึกษา 

เม.ย.63- 
ก.ย.63 

 5,000 
 

5,000 
 

นายส าเริง  บุญตา 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

    3.การประกวด
สถานศึกษาสีขาว 

3.เพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดีและไห้
นักเรียนได้รู้จักโทษ
ภัยของยาเสพติด 
4.ให้นักเรียนมีเวที
ได้แสดงออกด้าน
ดนตรี กีฬา และ
การเต้น เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ห่างไกลยาเสพติด 

2.นักเรียนในโรงเรียน
เป็นคนที่มี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการ
ท างาน และด้าน
ศีลธรรม เป็นไปตาม
คุณลักษณะและ
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 
 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

5,000 
 
 

5,000 
 

นายธีรศักด์ิ ชูแก้ว 

    4.กิจกรรม to be 
number 1 

 ตลอด
ปีงบประมาณ 

50,000 
 

50,000 
 

น.ส.ธานีรัตน์  
ไกรรักษ์ 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

    5.ฟุตซอลต้านยาเสพ
ติด 

   ต.ค.62- 
มี.ค.63 

15,000 
 

 15,000 
 

นายณัฐพล สาล ี

    6.ประกวดวงดนตรี 
ssk music 

ต.ค.62- 
มี.ค.63 

10,000 
 

 10,000 
 

นายสุทธิกุล  
กอกหวาน 

    7.ประกวดเต้น 
cover dane 

ต.ค.62- 
มี.ค.63 

5,000 
 

 5,000 
 

น.ส.ธานีรัตน์  
ไกรรักษ์ 

    8.ประกวดร้องเพลง 
the voive 

ต.ค.62- 
มี.ค.63 

5,000 
 

 5,000 
 

นายสุทธิกุล  
กอกหวาน 

5 1, 7, 9 1, 2, 9 โรงเรียนสุจริต  กิจกรรมเข้าค่ายคนดี
ของแผ่นดิน 

1. ผู้เรียนเกิด
ทักษะการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
กระบวนการ
แก้ปัญหา เกิด
ความคิด เชิง
สร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและ
ด ารงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
ค่านิยม 12 ประการ
ตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 
97 มีค่านิยม 
12 ประการ
ตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่
ขัดกับ
กฎหมายและ
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของ
สังคม 

ส.ค.-63 
 

 26,700 
 

26,700 
 

นายเอกรัตน์  
ลับโกษา 

    การจัดนิทรรศการ
โรงเรียนสุจริต 

พ.ค.-ส.ค.63 
 

 3,300 
 

3,300 
 

นายจิระพงษ์ 
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

    บริบัทก่อการดี      

6 3, 16, 28 2, 5, 18 พัฒนาศักยภาพครู 
 

1.สนับสนุน
งบประมาณในการ
เข้ารับการอบรม 
จากหน่วยงานอ่ืน 
 

ครูมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและ 
มีแผนการพัฒนา
ศักยภาพการ
พัฒนาวิชาชีพครู
เป็นรายบุคคล 
รองรับ 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษ              
ที่ 21 

ร้อยละของครูที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครูและมีแผนการ
พัฒนาศักยภาพการ
พัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล รองรับ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 
 

ครูร้อยละ 
100 ที่มี
จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและ
มีแผนการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
พัฒนาวิชาชีพ
ครูเป็น
รายบุคคล 
รองรับการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษ              
ที่ 21 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

170,000 
 

170,000 
 

340,000 
 

นางสาวจุธาภัค  
วรโคตร 

 

 

ตารางท่ี 30 (ต่อ) 
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ล า 
ดับท่ี 

มาตรฐาน
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล,กล) 

โครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรม 

(Activities) 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วดั 
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ร้อย

ละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

    2.ศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 

   ตลอด
ปีงบประมาณ 

50,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

นางกติติยา  ส่งสุข 
 

7 2, 15, 27 4, 9, 30 พัฒนาสมรรถนะครู 1.การอบรมเพื่อเลื่อน 
 วิทยฐานะแนวใหม่ 

1. จัดท า
แผนการพัฒนา
สมรรถนะ
วิชาชีพครู  
เป็นรายบุคคล 
2. บันทึกผลงาน
เชิงประจักษ์ 
ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายปี 

ร้อยละของครูและ
บุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา
ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) สอดคล้องกับ
ความต้องการ
รายบุคคลและมี
บันทึกข้อมูลผลงาน 
เชิงประจักษ์ที่เป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
รายปี 
 

ครูและบุคลากร
ร้อยละ 100  
ได้รับการพัฒนา
ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) 
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
รายบุคคลและมี
บันทึกข้อมูล
ผลงาน 
เชิงประจักษ์ที่
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
รายปี 

ต.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

 

40,000 
 

 40,000 
 

 

    2. การอบรมการ
จัดการชั นเรียน 
เชิงบวก 
 

ต.ค. 62 –  
มี.ค. 63 

 

30,000 
 

 30,000 
 

 

    3. โครงการพัฒนาครูสู่  
Virtual classroom 

   ต.ค. 62 –  
มี.ค. 63 

 30,000 
 

30,000 
 

นางกิตติยา  ส่งสุข 
 

รวมท้ังสิ้น     
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ตารางท่ี 31 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานพยาบาล 

1 1,3,13 
  
  
  
  

1,1,3 
  
  
  
  

รักสุขภาพ 
  
  
  

1. ตรวจสุขภาพนักเรียน 
1. เพื่อให้นักเรียน มี
น  าหนัก ส่วนสูง ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
สมรรถภาพที่ดี ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

-นักเรียนร้อยละ 96  
มีน  าหนัก ส่วนสูง 
และสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

96 
 

พ.ค.-63 428,680     428,680  มุสิกมาศ  

2.ทดสอบสมรรถภาพ
ประจ าป ี

พ.ค.-63    3,000          3,000  มุสิกมาศ  

3. ตรวจสุขภาพคร ู พ.ค.-63  3,000        3,000  มุสิกมาศ  
4.เต้นแอโรบิค พ.ย.-62   2,000     2,000  มุสิกมาศ  

5.รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
ตค62-กย
63 

 5,000   5,000    10,000  มุสิกมาศ  

รวมทั งสิ น 446,680 
งานธนาคารโรงเรียน 

1 2,17,31-32 
  
  
  

3,7,21 
  
  
  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ตามศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างย่ิงยืน 
70% 

กิจกรรมส่งเสริมการออม 
- สัปดาห์รักการออมกิจกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้

โรงเรียนมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกและ
แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชามาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
อย่างย่ังยืน 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าริ 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
การวางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

95 ต.ค.62 2,200  2,200 4,400 วรลักษณ ์
- กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 
พัฒนางานระบบงานธนาคาร 

ก.ย.63 5,600    5,600  วรลักษณ ์
     

รวมทั งสิ น 10,000 
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 
1 

ช่วงท่ี 2 รวม 

งานประชาสัมพันธ์ 
1 6,12,21-22 

  
  
  

5,10,31 
  
  
  

พัฒนาประสิทธิภาพงาน 
ประชาสัมพันธ์ 

  
  

1ป้ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมีระบบ
การบริหาร
จัดการคุณภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
(ระดับคุณภาพ 5 : 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

ระดับ 5 1 ต.ค. 62 -30 
ก.ย. 63  

 

40,000  80,000  120,000  ศักด์ิชาย 

2เอกสารประชาสัมพันธ์     
3จัดซื อครุภัณฑ์/ซ่อมบ ารุง     

4จัดซื อวัสดุอุกรณ์     

รวมทั งสิ น 120,000  
งานศูนย์สิ่งแวดล้อม 

1 1,8,10 
  
  
  
  
  
  
  
  

1,2,8 
  
  
  
  
  
  
  
  

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะที ่
พึงประสงค ์70% 

  
  
  
  

1. ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 

1.เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
ลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน 
2.เพื่อสร้าง
จิตส านึกองค์
ความรู้และ
จิตส านึกการน า
ขยะมาใช้
ประโยชน์ใน
โรงเรียนตาม 

ร้อยละของครูและ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรม  

 

92     นางสุกัญญา 

     
2.การประกวดการรีไซเคิล     นางสุกัญญา 

3.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

และวันดินโลก 
    นางสุกัญญา 

     

4.ปลูกป่าเพื่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม 

    นางสุกัญญา 

     

5.จัดท าเคร่ืองรับซื อขยะ 
อัตโนมัติ 

ต.ค.62 -ก.ย
63  

30,000 , 30,000 นางสุกัญญา 

     
รวมทั งสิ น 30,000  

 



 

 
 

229 

 

ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

กลยุทธ์ 
(ก,คล
,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค ์

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานห้องสมุด 

1 1, 2, 2 1, 1, 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที ่
21 (70%) 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครู
และนักเรียน  

1. เพ่ือปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของห้องสมุด และเข้าใช้
บริการมากย่ิงขึ น 

ผู้เรียนร้อยละ 88 
รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี ใช้สื่อ
เทคโนโลยี  
ในการเข้าถึงองค์
ความรู้ เพ่ือการ
เรียนรู้สื่อสารและ
การด าเนินชีวิต 

88 1 พ.ย. 62 -
31 ม.ค. 63  

  20,000      20,000  บุญล้อม 

2 1, 4, 4 1, 1, 4 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 
21 (70%)  

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริม
การอ่าน  

1ก.ค. 63 -31 
ส.ค. 64  

  20,000    20,000  บุญล้อม 

รวมทั งสิ น 40,000  
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

1 2, 12, 22 4, 8, 28  พัฒนาระบบงาน
ด้วยระบบ
คุณภาพ  

พัฒนาระบบงานด้วยระบบ
คุณภาพ (กิจกรรมงานโรงเรียนกับ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย) 

เพ่ือพัฒนา ระบบข้อมูล
การให้บริการสาธารณะ
กับบุคคล หน่วยงาน 
ชุมชน ท้องถิ่นที่แสดง
ความพึงพอใจที่เขา้มา
เป็นภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

ระดับความพึง
พอใจของบุคคล 
หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่นพึงพอใจที่
เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ ต่อการ
ให้บริการของ
โรงเรียน 

ระดับ 5 ต.ค.62 -ก.ย
63  
 

   5,650       3,850  9,500  สุพัตรา 

2, 12, 22 5, 10, 
31 

เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน   

1.กิจกรรมประสานสัมพันธ ์ขอ
ความร่วมมือผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วม
ก าหนดความต้องการ การจัดการ
ศึกษาและเป็นพี่เลี ยงในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ต.ค.62 -ก.ย
63  
 

16,251  24,249     40,500  สุพัตรา 

      2.กิจกรรมสานสัมพันธ์งานชุมชน ต.ค.62 -ก.ย63  15,000  15,000     30,000  สุพัตรา 

   3.กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน  ต.ค.62 -ก.ย63  50,000     10,000     60,000  สุพัตรา 
รวมทั งสิ น 86,901  53,099    140,000   
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 ช่วงท่ี 3 
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย (ต่อ) 

2 2, 12, 22 4, 8, 28  พัฒนาระบบงานด้วย
ระบบคุณภาพ  

พัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ 
(กิจกรรมงานโรงเรียนกับชุมชนและภาคี
เครือข่าย) 

เพื่อพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือภาค
ประชาชน
สถาบันการศึกษา
ต่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
ก าหนดความ
ต้องการและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา  
เป็นแหล่งเรียนรู้
และฝึก
ประสบการณ์ที่
บูรณาการตาม
ศาสตร์พระราชา
สู่กระบวนการ
เรียนรู้ 

จ านวนครั งที่
สถาบันการศึกษา 
สถาน
ประกอบการ
กลุ่มอาชีพอิสระ
และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดความ
ต้องการจัด
การศึกษาและ
เป็นพี่เลี ยงการ
พัฒนาสาระ
เนื อหารายวิชา
และแหล่งเรียนรู้
ที่ใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 1 ครั ง/

ภาคเรียน 

ต.ค.62 -ก.ย63  

 
   5,650    3,850     9,500  สุพัตรา 

2, 12, 22 5, 10, 31 เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน   

กิจกรรมประสานสัมพันธ์ ขอความ
ร่วมมือผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมก าหนดความ
ต้องการ การจัดการศึกษาและเป็นพี่เลี ยง
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ต.ค.62 -ก.ย63  

 
25,249  25,251    50,500  สุพัตรา 

      8ทศวรรษ สตรีสิริเกศ ครู คือผู้สร้าง ต.ค.62 -ก.ย63  

 
200,000                  

-    
200,000  สุพัตรา 

      1.กิจกรรมOPEN HOUSE      สุพัตรา 

       2.กิจกรรม 80th WALK & RUN FOR 
LIFE    

    สุพัตรา 

      3.กิจกรรมคืนสู่เหย้า     สุพัตรา 

รวมทั งสิ น 230,899  29,101  260,000   
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ ์

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 
งานเทคโนสารสนเทศและเครือข่าย 

1 1,4,4 1,1,4 พัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ 
แห่งศตวรรษที่ 21 
(งบด้านวิชาการ 70%) 

1.พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียน
รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยีมี
จริยธรรมและ
ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ใน
การเข้าถึงองค์
ความรู้เพื่อการ
เรียนรู้การ
สื่อสารและการ
ด าเนินวิถีชีวิต
อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนร้อยละ 92  
ที่รู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี 
มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
เข้าถึงองคค์วามรู้
เพื่อการเรียนรู้ การ
สื่อสารและการ
ด าเนินวิถีชีวิต 

92 ตลอด
ปีงบประมาณ 

      
100,000  

      
100,000  

         
200,000  

ภูเบศ 

2 3,22,42 2,4,14 พัฒนาครูสู่ความเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21 
(งบด้านวิชาการ 70%) 

1. อบรมและพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อใหค้รูมี
ทักษะการสร้าง
นวัตกรรม มีการ
ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

ครู ร้อยละ 87 ที่มี
ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่แสดง
การใช้ตามแผน 
การจัดการเรียนรู้
และมีการบันทึก
การใช้สื่อ 
เป็นเชิงประจักษ์ 
 

    87 ตลอดปีงบ                 
-    

        
40,000  

           
40,000  

ภูเบศ 

      2. อบรมและพัฒนาทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากรโรงเรียน 

ตลอดปีงบ                 
-    

        
50,000  

           
50,000  

ภูเบศ 

      3. ครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เข้าอบรม
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มเติม 

ตลอดปีงบ           
5,000  

          
5,000  

           
10,000  

ภูเบศ 
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 
งานเทคโนสารสนเทศและเครือข่าย (ต่อ) 

3 2,18,33,34 
  

  

3,7,21 
  

  

พัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ 
(งบด้านวิชาการ 70%) 
  
  

1. จัดซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียน 

1. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ครูมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 
ร้อยละ 95  
2. โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีที่สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 
 

    95 ตลอดปีงบ       
948,860  

                
-    

         
948,860  

ภูเบศ 

2. ซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ห้องเรียน 

ตลอดปีงบ         
60,000  

        
60,000  

         
120,000  

ภูเบศ 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดปีงบ         
50,000  

                
-    

           
50,000  

ภูเบศ 

4. พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

ตลอดปีงบ         
30,000  

        
30,000  

           
60,000  

ภูเบศ 

5. พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ 

         
30,000  

        
30,000  

           
60,000  

ภูเบศ 

4 2,18,33,34 3,7,23 พัฒนาสื่อและแหล่ง
เรียนรู้ 
(งบด้านวิชาการ 

70%) 

1. พัฒนาและซ่อมบ ารุงเคร่ืองแม่ข่าย

คอมพิวเตอร์ 
1. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยีที่
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ครูมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ 
ร้อยละ 95  
2. โรงเรียนจัดระบบ
เทคโนโลยีที่สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพใน
ระดับคุณภาพดีเย่ียม 

   95 ตลอดปีงบ 150,000  150,000   300,000  ภูเบศ 

      2. พัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ตลอดปีงบ 150,000  150,000  300,000  ภูเบศ 

      3. พัฒนาระบบจัดการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
 
 

ตลอดปีงบ  60,000  60,000    120,000  ภูเบศ 
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ตารางท่ี 31 (ต่อ) 
ล า 
ดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

(ม,ตบช,ตชว) 

 
กลยุทธ์ 

(ก,คล,กล) 

 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

(Activities) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวชี วัด 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

 
ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานเทคโนสารสนเทศและเครือข่าย (ต่อ) 

5 2,19,35 
  

4,8,24 
  

พัฒนาระบบ
บริหารงาน 
ด้วยระบบคุณภาพ  
(งบด้านวิชาการ 

70%) 

1. พัฒนาระบบเว็บไซต์

โรงเรียน 
1. พัฒนาระบบบริหารข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจุบันเพื่อ
การบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ที่แสดงความเชื่อมโยง
สอดคล้องขององค์กรทั ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

 

โรงเรียนมีระบบ
บริหารข้อมูล
สารสนเทศเป็น
ปัจจุบันเพื่อการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ที่แสดง
ความเชื่อมโยง
สอดคล้องขององค์กร
ทั งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
 

     - ตลอดปีงบ   5,000     7,847      12,847  ภูเบศ 

 
 
 
 
 
 



   ส่วนที่  5       
การก ากับ ตดิตาม ประเมินผล และรายงาน 

 

1. ระบบการก ากับติดตามของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงระบบของการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 ระบบการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผ่านงานประจ าตามโครงสร้างการ
บริหารท่ีมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายของการวัดประสิทธิผลใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือ
ก ากับและประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการ รวมทั้งงานด้านกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อ
น าไปสู่การปฏิบัติโดยมีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลท้ังในระดับแผนงานโครงการและกิจกรรมตามค าส่ังของ
โรงเรียนการวัดผลการด าเนินการด้านประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี และค่าเป้าหมายเมื่อ
ส้ินสุดแผนกลยุทธ์  
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2. ระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 2 ระบบคือระบบงานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหารท่ีมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการ
ก ากับและปรับปรุงผลการด าเนินการและการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญคือมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จของผลการด าเนินการการด าเนินการเพื่อความส าเร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการดังนี ้

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้ทบทวนก ากับและประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ.น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 S หมายถึง System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการด าเนินการ  
ท่ีใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม ได้แก่ ระบบท่ีมีการวางแผน 
(Plan) การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ (Act) หรือ PDCA 
 S หมายถึง Satisfaction เป็นองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 K หมายถึง Knowledge-Based Education การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่บน
ฐานของความรู้ท่ีเหมาะสม 

4) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
โครงสร้างการบริหารและใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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3. การรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

การรวบรวมผลการด าเนินงาน โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้อง 
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัรู้
ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพฒันา ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี ้
  1. รายงานผลการด าเนินงาน โครงการ เมื่อส้ินสุดแต่ละกิจกรรมท่ีก าหนดไว้  
โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม นั้นๆ 
  2. สรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม เป็น 2 ระยะ คือ 
   2.1 ระยะท่ี 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม   
   2.2 ระยะท่ี 2 เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
  3. ทุกส้ินปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องท่ีจะรายงาน ดังนี้ 
   3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
   3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
   3.3 ผลส าเร็จท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 



~ 1 ~ 

 

 
ค ำส่ังโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

ท่ี 383 / 2562 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

…………………………………………….. 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญ ในกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดท่ี 6 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้กำรศึกษำของโรงเรียนด ำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรบริหำรงบประมำณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรพัฒนำผู้เรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 1.1 นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 1.2 นำยวิเศษ  น้อยมิ่ง    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 1.3 นำยยงยุทธ  พรหมทำ    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 1.4 นำยเทพปทำน  สีแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 1.5 นำยนิธิศ  สำยเช้ือ    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 นำยเทพปทำน  สีแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน  ประธำนกรรมกำร 
        งบประมำณและแผนงำน     
 2.2 นำงศิริวรรณ  มะโรณีย์    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  รองประธำนกรรมกำร 
        และแผนงำน 
 2.3 นำงโสภำ พิเชฐโสภณ    หัวหน้ำงำนแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.4 นำยนพพร  ศรปัญญำ    เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  2.5 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร                        เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำนและงบประมำณ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                        
  2.6 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ              เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำนและงบประมำณ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                           
  2.7 นำงสำวปวีณ์ธิดำ  สังวัง    เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำนและงบประมำณ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  2.8 นำงสำวปัทมำพร  ทิศลี    เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  1. วำงแผน ด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

  2. รวบรวมแผน/โครงกำร/กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มบริหำรงำน/งำน/กลุ่มสำระฯ ท่ีรับผิดชอบ 
  3. ตรวจสอบแผน/โครงกำร/กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มบริหำรงำน/งำน/กลุ่มสำระฯ ท่ีรับผิดชอบ  
  ใหส้อดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ 2561 - 2564 

 /4. ก ำกับ ติดตำม.... 
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  4. ก ำกับ ติดตำม ควบคุม กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรในแผนปฏิบัติกำร 
     ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพบังเกิดผลต่อกำรด ำเนินงำน 

   5. เก็บรวบรวมและสรุปผลกำรรำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 

3. คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน 
 3.1 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  3.1.1 นำยวิเศษ  น้อยมิ่ง      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร     ประธำนกรรมกำร 
  3.1.2 นำยวัลลภ  สหธรรมมิกะชำติ   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร            รองประธำนกรรมกำร 
  3.1.3 นำยศักดิ์ชำย  เกษร      หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ     กรรมกำร 
               และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
               และแผนงำนงำนแนะแนว  
  3.1.4 นำงสำวณภัษชนันทน์  อำภรณ์ศรี  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย     กรรมกำร 
  3.1.5 นำงสำวปวีณ์ธิดำ  สังวัง     แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     กรรมกำร 
  3.1.6 นำงเบญจวรรณ  โชติกุล     แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์    กรรมกำร 
   3.1.7 นำยอรรถพล  ศรีเลิศ     แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ         กรรมกำร 
       ศำสนำ และวัฒนธรรม            
  3.1.8 นำยพีรกำนต์  หมวดแก้ว             แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ      กรรมกำร 
          และพลศึกษำ                         
 3.1.9 นำยสุทธิกุล  กอกหวำน   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ                 กรรมกำร 
 3.1.10 นำงกำญจนำ  ชิดดี  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  กรรมกำร
 3.1.11 นำงสำวสถดิำภรณ์  ขันค ำ  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  กรรมกำร 
      และเทคโนโลยี   
 3.1.12 นำยธีรศักดิ์  ชูแก้ว  แผนงำนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กรรมกำร 
 3.1.13 นำงสำวลลิตำ  สำยแก้ว  แผนงำนงำนทะเบียนวัดผลและประเมินผล  กรรมกำร 
       และแผนงำนงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 3.1.14 นำงณัฐรดำ  สำลี  แผนงำนงำนนิเทศภำยใน  กรรมกำร 
 3.1.15 นำยณัฐวุฒิ  หำรไชย  แผนงำนงำนพฒันำส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้  กรรมกำร 
       และแผนงำนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
 3.1.16 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว  แผนงำนงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  กรรมกำร 
 3.1.17 นำงผัสนี  พำนพรหม  แผนงำนงำนโรงเรียนวธิีพุทธ  กรรมกำร 
 3.1.18 นำงไพลี  จันทร์นิยม  แผนงำนงำนโรงเรียนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  กรรมกำร 
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 3.1.19 นำงสำวกำนต์นภัส  ฤทธิ์เดช  แผนงำนงำนศูนย์พฒันำกำรเรียนกำรสอน  กรรมกำร 
       ภำษำอังกฤษ (อีริค) 
 3.1.20 นำงสำวชนกพร สติภำบุญโสดำกร    แผนงำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน  กรรมกำร 
          กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
          (ภำษำอังกฤษ) จังหวัดศรีสะเกษ 
 3.1.21 นำงประภำ  สมสุข  แผนงำนงำนสะเต็มศึกษำ  กรรมกำร 
 3.1.22 นำงสุพัตรำ  ไชยโชติ  แผนงำนงำนศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร  กรรมกำร  
       สอวน. คณิตศำสตร์ 
 3.1.23 นำงสำวขวัญใจ  ภำพันธ์  งำนแผนงำนงำนห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำร    กรรมกำร 
       จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
       กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (EP/MEP)  
 3.1.24 นำงสำวเกศินี  บรรจง  แผนงำนงำนภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง  กรรมกำร 
 3.1.25 นำงสำววีระยำ  บุญพำมำ  แผนงำนงำนห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์  กรรมกำร 
  3.1.26 นำงสำวพัลยมน  เย็นสมุทร   แผนงำนงำนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์      กรรมกำร 
       คณิตศำสตร์ 
  3.1.27 นำงพิสุทธิ์ศรี  ธนทองค ำเหลือ   แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        3.1.28 นำงศรีวรรณ  ลมสูงเนิน  แผนงำนงำนพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                                 และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
                                                          และเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 3.2 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 3.2.1 นำยเทพปทำน  สีแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน                 ประธำนกรรมกำร 
     งบประมำณและแผนงำน 

 3.2.2 นำงศิริวรรณ  มะโรณีย์  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ             รองประธำนกรรมกำร 
       และแผนงำน 
 3.2.3 นำงสำวขวัญใจ  ภำพันธ์  แผนงำนงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 3.2.4 นำงสำวภัคศรัณญ์  ค ำประภำ  แผนงำนงำนกำรเงนิและบัญชี  กรรมกำร 
 3.2.5 นำงสำวปรำญชลี  นนทะวัน  แผนงำนงำนพัสดุและสินทรัพย์  กรรมกำร 
 3.2.6 นำยนพพร  ศรปัญญำ  แผนงำนงำนแผนงำนและงบประมำณ  กรรมกำร
 3.2.7 นำงสำวชนิดำพร  ดวงแสง  แผนงำนงำนพฒันำระบบประกันคุณภำพ  กรรมกำร 
      ภำยในสถำนศึกษำ   
 3.2.8 นำงสำวสุวิมล  โคตรสมบัติ  แผนงำนงำนสำรสนเทศโรงเรียน  กรรมกำร 
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 3.2.9 นำงสำวมณีรัตน์  ภูต้องใจ  แผนงำนงำนส ำนักงำนเลขำนุกำร    กรรมกำร 
      ผู้อ ำนวยกำร 
 3.2.10 นำงสำวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร  แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร
       และแผนงำนงำนงำนธุรกำร 

 3.3 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3.3.1 นำยยงยุทธ  พรหมทำ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          ประธำนกรรมกำร 
  3.3.2 นำยประจักษ์  พันธสีมำ  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                     รองประธำนกรรมกำร 
       และหัวหน้ำงำนกิจกำรนักเรียน 
  3.3.3 นำยประดิษฐ์  ส่งสุข  แผนงำนงำนส่งเสริมพัฒนำควำมประพฤติ  กรรมกำร 
       และระเบียบวินัย 
  3.3.4 นำงวิจิตรำ  บุญเย็น  แผนงำนงำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   กรรมกำร 
  3.3.5 นำงวิไล  กุยแก้ว  แผนงำนงำนระบบดูแลกำรช่วยเหลือนักเรียน  กรรมกำร  
  3.3.6 นำยวิทยำ  อินธิมำศ  แผนงำนงำนส่งเสริมประชำธิปไตย  กรรมกำร 
  3.3.7 นำยส ำเริง บุญตำ  แผนงำนงำนสถำนศึกษำสีขำว  กรรมกำร 
  3.3.8 นำยเอกรัตน์ ลับโกษำ  แผนงำนงำนโรงเรียนสุจริต  กรรมกำร 
  3.3.9 นำงสำวชนิดำพร  ดวงแสง  แผนงำนงำนประกันอุบัติเหตุ  กรรมกำร 
 3.3.10 นำงสำวพิชญำภำ  สีนำมะ  แผนงำนงำนบุคลำกร    กรรมกำร 
        แผนงำนงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดหน้ำท่ี 
        แผนงำนงำนสรรหำและกำรบรรจุแต่งต้ัง 
        แผนงำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
        แผนงำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
        แผนงำนกำรออกจำกรำชกำร 
        และแผนงำนงำนรักษำควำมปลอดภัย 
  3.3.11 นำงกชพร  รัตน์ธนำกำญจน ์  แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.3.12 นำงสำวพันิภำ  จันทะโสม  เลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 3.4 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  3.4.1 นำยนิธิศ  สำยเช้ือ  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป  ประธำนกรรมกำร 
  3.4.2 นำยฉัตรชัย  สุวรรณพรหม  หัวหน้ำงำนกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป   รองประธำนกรรมกำร 
      แผนงำนงำนอำคำรสถำนท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
      และแผนงำนงำนยำนพำหนะ  
 3.4.3 นำยศักดิ์ชำย  เกษร  แผนงำนงำนประชำสัมพันธ ์  กรรมกำร 
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 3.4.4 นำงมุสิกมำศ  อำษำศรี  แผนงำนงำนอนำมัยโรงเรียน  กรรมกำร 
 3.4.5 นำงสำวนำรินทร์ จันทรำภิรมย์  แผนงำนงำนอำคำรสถำนท่ี  กรรมกำร 
 3.4.6 นำงยุพิณ  จันทร์ศรี  แผนงำนงำนห้องสมุด  กรรมกำร 

 3.4.7 นำงกนกอร  ณิชกุล   แผนงำนงำนสหกรณ์เพื่อกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 3.4.8 นำงวลัย  นำมวงศ์   แผนงำนงำนสวัสดิกำรและกองทุน  กรรมกำร 
 3.4.9 นำยไพรนคร  ชิณะแขว   แผนงำนงำนโสตทัศนศึกษำ  กรรมกำร 
 3.4.10 นำงสำวเพ็ญประภำ บุญพิพฒัมงคล  แผนงำนงำนโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย กรรมกำร 
 3.4.11 นำงวรรณำ  ศิริดล   แผนงำนงำนโภชนำกำรและศูนย์อำหำร  กรรมกำร 
 3.4.12 นำงสุกัญญำ  ทีงำม   แผนงำนงำนศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ กรรมกำร 
 3.4.13 นำงวรลักษณ์  สำยเช้ือ   แผนงำนงำนธนำคำรโรงเรียน  กรรมกำร 
 3.4.14 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร   แผนงำนงำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย กรรมกำร 

        3.4.15 นำงดวงศิริ  สุขประเสริฐ  แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     และเลขำนุกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
มีหน้าที่ 1. ศึกษำ ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้ำประสงค์ของโรงเรียนจำกแผนพัฒนำ  
      คุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2561 - 2564 

  2. จัดท ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม ของกลุ่มบริหำรงำน/งำน/กลุ่มสำระฯ ท่ีรับผิดชอบ 
  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ 2561 - 2564 
  3. พิจำรณำจัดสรรเงินงบประมำณตำมโครงกำร/กิจกรรม/งำนของกลุ่มบริหำรงำน/งำน/กลุ่มสำระฯ 
      ท่ีรับผิดชอบปีงบประมำณ 2563 

 4. ก ำกับ ติดตำม ควบคุม กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรใน 
  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพ  
  บังเกิดผลต่อกำรด ำเนินงำน 

 5. เป็นคณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน /  
      โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมงำนท่ีรับผิดชอบ 
   ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกมีปัญหำ-

หรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนให้โรงเรียนทรำบเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

    ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2562 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยำยน  พ.ศ. 2563 

    ส่ัง ณ วันท่ี 7 เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2563  
 
      

 
 
 

(นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 



 


