


ค ำนิยม 

           โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครอง และชุมชนในด้านการจัดการเรียน
การสอน  มีนักเรียนท่ีจะเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมาก ในการด าเนินกิจกรรม 
ทุกกิจกรรมจึงเป็นท่ีสนใจของผู้ปกครอง  และชุมชน  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้มีส่วน
ร่วมในการให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้เสนอความ
คิดเห็น ก ากับ ติดตามดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โรงเรียนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
 
 

                                                                          
                                           (นายรัตนชาติ  ดาวัลย์) 

                                         ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ควำมเห็นชอบ  

     ในนาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความเห็นชอบ  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564  ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  
วันที่ 30 กันยายน  2564 

 

                                                                       
(นายรัตนชาติ  ดาวัลย์) 

                          ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 
   

       แผนปฏิบัติการ  นับว่าเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  2564 ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ 
กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ ต่างๆ ในโรงเรียน  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โรงเรียนได้น าเอาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดการศึกษา และกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ในการก าหนดนโยบายของโรงเรียน  โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียน   
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  

       โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกคน ท่ีมีส่วนช่วย
ให้การจัดท าแผนปฏิบัติการเล่มนี้ส าเร็จด้วยดี แลขอให้กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ  ได้ยึดปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  โดยมีการก ากับ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

                 
           (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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

  บริเวณโรงเรียน 
   แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ 
    - สตรีสิริเกศ  1 มีพื้นท่ี    9  ไร่   1  งาน   35.7  ตารางวา 
    - สตรีสิริเกศ  2 มีพื้นท่ี  13  ไร่   3  งาน   32.0  ตารางวา 
    - บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพื้นท่ี 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา 
    - คณะกรรมการสถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อท่ีดินจากนางประนอม  หม้อทิพย์ 
และมอบให้โรงเรียน พื้นท่ี  37.5 ตารางวา  รวมมีพื้นท่ี  26 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา 
  
         1.2  ประวัติ 
               อดีต นักเรียนของโรงเรียนสตรีประจ 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 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และด าเนินการสอนตามหลักสูตร 

 พ.ศ.  2518 - โรงเรียนเปิดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ.  2520 - ได้รับอาคารสถานท่ีจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งย้ายออกไปอยู่ 
                  สถานท่ีใหม่ท าให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานท่ีเพิ่มขึ้น  
                    โรงเรียนสตรีสิริเกศจึงมีบริเวณ  2  ส่วน  คือ ด้านสตรีสิริเกศ 1  และ 
                    ด้านสตรีสิริเกศ  2 
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 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 เพื่อก่อสร้าง 

 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 

                         ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
  พ.ศ.  2541 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ต้ังของส านักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ  

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ต้ังของส านักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มท่ี 9 

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ต้ังของส านักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มท่ี 2 

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล  ตามโครงการพัฒนาการเรียน 
การสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
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 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) 

     - 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 
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  - ได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”  
            พ.ศ. 2551 - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี  เป็นศูนยก์ารเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม 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  
                               (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 
       - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร แบบ 207 
                งบประมาณ  948,100 บาท 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรสีิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. ข้อมูลนักเรียน 
   2.1 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2563 
   ตารางที่ 1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้น ห้อง และเพศ ปีการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ รวม 

ชาย หญิง 

ม.1 11 163 262 425 

ม.2 11 188 282 470 

ม.3 11 161 277 438 

รวมชั้น ม. ต้น 33 512 821 1,333 

ม.4 15 169 388 557 

ม.5 15 163 407 570 

ม.6 15 153 399 552 

รวมชั้น ม. ปลาย 45 485 1,194 1,679 

รวม 78 998 2,015 3,012 

 

ข้อมูลวันที่  17 กรกฎาคม 2563 
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2.2 ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2562 

                  จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
วิชา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม + ร้อยละ ปีการศึกษา เพิ่ม + ปีการศึกษา เพิ่ม + ปีการศึกษา เพิ่ม + 

  2561 2562 2561 2562 ลด -   2561 2562 ลด - 2561 2562 ลด - 2561 2562 ลด - 
ภาษาไทย 382 442 63.57 64.69 1.12 1.76 52.05 53.47 1.42 55.04 55.91 0.87 54.42 55.14 0.72 
ภาษาอังกฤษ 382 443 33.87 38.42 4.55 13.43 27.02 29.99 2.97 29.10 32.98 3.88 29.45 33.25 3.80 
คณิตศาสตร์ 382 442 38.39 35.53 -2.86 -7.45 26.53 23.63 -2.9 30.28 26.98 -3.30 30.04 26.73 -3.31 
วิทยาศาสตร์ 381 443 42.48 33.55 -8.93 -21.02 34.78 29.26 -5.52 36.43 30.22 -6.21 36.10 30.07 -6.03 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            
         

                      จากตาราง  พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562   คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  4 วิชาดังนี้   
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คิดเป็นร้อยละ 50   ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดทุกรายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 100   ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับสังกัดทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ 100   ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2562 

                  จ านวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
วิชา ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ร้อยละ ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด ปีการศึกษา เพิ่ม/ลด 

  2561 2562 2561 2562     2561 2562   2561 2562   2561 2562   
ภาษาไทย 533 540 49.09 44.55 -4.54 -9.25 44.41 39.79 -4.62 48.16 43.02 -5.14 47.31 42.21 -5.10 
สังคมศึกษา 536 540 36.39 37.60 1.21 3.33 33.96 34.25 0.29 35.48 36.10 0.62 35.16 35.00 0.54 
ภาษาอังกฤษ 537 542 32.09 28.51 -3.58 -11.16 26.20 24.77 -1.43 31.15 28.97 -2.18 31.41 29.20 -2.21 
คณิตศาสตร์ 537 542 29.66 23.54 -6.12 -20.63 24.06 19.71 -4.35 31.04 25.62 -5.42 30.72 25.41 -5.31 
วิทยาศาสตร์ 536 540 30.62 29.10 -1.52 -4.96 28.27 27.13 -1.14 30.75 29.40 -1.35 30.51 29.20 -1.31 
    ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)            

          

                          จากตาราง พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 วิชาดังนี้ 
   ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ีย ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยวิชาสังคมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20  ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัดทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับสังกัดประกอบด้วยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 40  ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ประกอบด้วยวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40 
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 3. ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2563 
                             ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

บุคลากร จ านวน 
รวม 

ชาย หญิง 
ข้าราชการครู 42 109 151 
ลูกจ้างประจ า 5 2 7 
พนักงานราชการ - 2 2 
ครูอัตราจ้าง 15 21 36 
เจ้าหน้าท่ีประจ าส านักงาน 5 8 10 
พนักงานท าความสะอาด-ยาม 8 12 20 

รวม 75 154 229 
คิดเป็นร้อยละ 32.75 67.24 100 

 

ตารางที่ 5 จ านวนครู จ าแนกตามวิทยฐานะ  

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 

วิทยฐานะ 
คศ.1 

 
ครู

ผู้ช่วย 
รวม 

เชี่ยวชาญ 
ช านาญ

การพิเศษ 
ช านาญ

การ 
ฝ่ายบริหาร 1 3 - - - 4 
ภาษาไทย - 13 1 1 1 16 
ภาษาต่างประเทศ - 13 1 6 6 26 
คณิตศาสตร์ - 13 2 4 2 21 
วิทยาศาสตร์ - 27 2 2 3 34 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ - 14 - 5 1 20 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 7 - - - 7 
ศิลปะ - 6 - 1 3 10 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 7 - - 1 8 
งานห้องสมุด - - - - - - 
งานแนะแนว - 4 - 1 - 5 

รวม 1 107 6 20 17 151 
คิดเป็นร้อยละ  0.66 70.86 3.97 13.24 11.25 100 
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ตารางที่ 6 แสดงจ านวนครู และบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ท่ี ครู และบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี ต่ ากว่าปริญญาตรี 
1 ฝ่ายบริหาร - 4 - - 
2 ครู 2 86 59 147 
3 พนักงานราชการ - 1 1 - 
4 ลูกจ้างประจ า - - 2 5 
5 ครูจ้างสอน - - 36 - 
6 ลูกจ้างช่ัวคราว - - 10 20 

รวมทั้งสิ้น 2 91 108 172 
คิดเป็นร้อยละ 0.53 24.39 28.95 46.11 

 
 4. ข้อมูลดีเด่นปีงบประมาณ  2562 

4.1 โรงเรียน 
1) รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษา 

ขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 9 ปีการศึกษา 2562   

วันที่ 1-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก) ระดับชาติ 

      2) โรงเรียนที่ผ่านการประเมินกิจกรรมยกระดับ โรงเรียนดีมีที่ยืน ประจ าปี 2563 ระดับ 2 

ดาว  
 

4.2 บุคลากร 
1) รางวัล “คุรุสดุดี” ประจ าปี 2563 

รายชื่อ รางวัล 
นางวิไล  กุยแก้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก 

เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 
นางวลัย  นามวงศ์ 

 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก 
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 

นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 
 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก 
เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประเภท ครู 

(ที่มา : http://www.sskpeo.moe.go.th/home/index.php?module=news&id=227) 
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2) ครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ  

ประจ าปี 2563 
 

รายชื่อ รางวัล 
นายเวโรจน์  ทองเถาว์ ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจ าปี 2563 

 

(ที่มา : https://www.facebook.com/ksp.sisaket/posts/2156382511160585) 
 

3) ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 (ปีที่ 10) 
 

รายชื่อ รางวัล 
นางศรีวรรณ  ลมสูงเนิน 
นายเวโรจน์  ทองเถาว์ 

นางสาวจุฑารัตน์  นามวงษ์ 

ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 

(ที่มา : www.โรงเรียนค าพ่อสอน.com) 
 

4) รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) คร้ังที่ 9 ปีการศึกษา 2562   

(วันที่ 1-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก) ระดับชาติ  

รายชื่อ รางวัล 
นายสมศักด์ิ  นันทวิสิทธิ์ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  
นายนิธิศ  สายเชื้อ รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 
นายเทพปทาน  สแีก้ว รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม   

ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน     
การสอน 

นางสุพัตรา  ไชยโชติ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 

นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านบริหารจัดการ 
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รายชื่อ รางวัล 

นายวิวิศน์  ธนะจิตต์สิน ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 
 

ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ประเภทครูผู้สอนยอดเย่ียม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 ด้านบริหารจัดการ 

นางวิไล กุยแก้ว 
 

รองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว  
ด้านบริหารจัดการ 

นายศักด์ิชาย  เกษร 
 

รองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

(ที่มา : http://awards62.obecawards.net/obec-nation 
          https://drive.google.com/file/d/1EGs4eBiYcnraDIsGhVXA_ryTmJp7D5wO/view ) 

 
5) หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจ าปี 2563 จากสมาคม 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 

รายชื่อ รางวัล 
นางวิราวรรณ  ยกพล หัวหน้าหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจ าปี 2563 

(ที่มา : ที่ บ.พ. 054/2564 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2564) 
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4.3 ผลงานนักเรียน 
               1) การแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมโลก The 13th World Peace Ethics Contest (World-

PEC) 2020  เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
The 13th World 
Peace Ethics Contest 
(World-PEC) 2020 / 
Grade 7-9 (English) 

First place 
winner  

Miss Naran Kotchompoo  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (EP/MEP) 

The 13th World 
Peace Ethics Contest 
(World-PEC) 2020 / 
Grade 10-12 
(English) 

4th place Anunya Buasi    
15th place Sitthichai  Phumlamnao   

 2) การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบสองระดับประเทศ        
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงอมาดา ภานุมนต์วาที 
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3) โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจ าปี 2563 
(ASMO THAI COMPETITION 2020) โดย ASMO THAI  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เหรียญทองแดง เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ คณะครกูลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์   วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ชมเชย เด็กหญิงปราณิศา พิลัย 
เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง 

วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 เหรียญทองแดง เด็กชายธราเทพ ติยวรนันท์ 
ชมเชย เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน 

ด.ช.ภัทรบดินทร์ อัครเกศสกุล 
            4) การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การคัดเลือกเด็กและ
เยาวชนดีเด่น 

เด็กและเยาวชน
ดีเด่น 

นางสาวณัชชา  เปรี่ยมรัตนชัย  คณะครกูิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
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5) การแข่งขันสุนทรพจน์จีน “สะพานภาษาจีน คร้ังที่ 13” รอบรองชนะเลิศ  

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันสุนทรพจน์จีน เหรียญเงิน นายวีรภัทร  พุทธสวัสด์ิ นางสาวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร 

     
6) การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 รอบสองระดับประเทศ 

โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผูค้วบคุม 

วิชาคณิตศาสตร์  
ระดับ ม.ต้น 

เหรียญทองแดง เด็กหญิงอมาดา ภานุมนต์วาที 
เด็กชายเจสัน  ชาวสวน 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

7) การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเปน็นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
การสอบคัดเลือกรอบ
แรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2564  
โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ 

ผ่านการคัดเลือก เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด 
เด็กชายปญุญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 
เด็กชายกัณฐกะ  ณรงค์การดี 

คณะครรูะดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

8) การสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเปน็นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  

โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
การสอบคัดเลือกรอบ
แรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2564  
โรงเรียนก าเนิดวิทย ์

ผ่านการคัดเลือก เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขาวสะอาด 
เด็กชายปุญญพร  โค้ววชิระเมธาสกุล 

คณะครรูะดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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9) การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท านองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 10 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดนครพนม  
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

การประกวดสวดมนต์หมู่
ฯ ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีม
ชายล้วน 

ชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกนกพล  กว้างนอก 
เด็กชายกิตติธัช  หล้าศรี 
เด็กชายนิธิพัฒน์  สันตะวงค์ 
นายธนากร  ศรกุพันธ ์
นายอัครินทร์ ทองไม ้

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

การประกวดสวดมนต์หมู่
ฯ ท านองสรภัญญะ 
ประเภททีม 5 คน ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภททีม
หญิงล้วน 

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงกนกวลัย  จันทะพันธ ์
เด็กหญิงบุษกร  วงค์ละคร 
นางสาวเจนิศา  สายเพ็ชร 
นางสาวจุฑามาศ  หาญเสมอ 
นางสาวปิยะพัชร  ดวงตา 

นางผัสนี พานพรหม 
นางไพลี จันทร์นิยม 

               10) การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 
2021 (ทีม WHAT HAPPEN) ชิงถ้วยพระราชทาน  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-8 พฤศจิกายน 
2563 ณ เอ็มซีซี ฮอล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช 

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคมุ 
การแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE 
THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2021  
(ทีม WHAT HAPPEN)  
ไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

ชนะเลิศอันดับท่ี 4  
ตัวแทนระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นางสาวกชพร ธนินบุณยรัตน ์
นางสาวสุพิชฌาย์  สังกษัตริย์ 
นางสาวพุธิตา  วงค์ค าจันทร์ 
นางสาวพรนภัส  สมานชาติ 
นายพลพัฒน์  บุญเกิ่ง 
นางสาวนิภาพร  บุญสิงห์ 
นายชนกนันท์  เกษบุรมย์ 
นายธนารักษ์  บุษบงค์ 
นางสาวนิษฐกานต์  ค าเพราะ 
นางสาววรัญญา  แก้วค า 
นางสาวปริดา  พัดทอง 
นางสาวศิริลักษณ์  ค าบุตตา 
นายบุณยวัทน์  แดงวิบูลย์ 
เด็กหญิงชลิตา  พัดทอง 

นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ ์
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 
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11) การคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจ าปีการศึกษา 2562  
โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  
โดยมสีมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหว่าง 10 – 24 มีนาคม 2563 

ศูนย์ สาขา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

คอมพิวเตอร์ นางสาวพิชชากร  ชลอวงษ ์ คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

เคม ี นายณัฐศิวัช  บุญมา 
ดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กชายภูรินท ์ รังส ี

เด็กหญิงศิริกัลยา  อุน่เรือน 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง 

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย เด็กชายปาธานนิ  ติยวรนันท ์
นายนิติธร  พรหมพลิา 

(ที่มา: http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_687.pdf) 
 12) การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจ าปีการศึกษา2563 
เม่ือวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจา้ฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ระหว่าง 12 – 26 เมษายน 2564 

ศูนย์ สาขา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ชีววิทยา นางสาววิภาวี  บุญมี 
นางสาววิลาสินี  บุญมี 

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี   

เคมี นายเจสัน  ชาวสวน 
นางสาวธิญาดา  เกียรติอนุชิต 
นายสิทธิชัย  ภูมิล าเนา 
นางสาวณิชกานต์ สุดเฉลียว (ส ารอง) 

ฟิสิกส์ นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ (ส ารองครั้งที2่) 
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ศูนย์ สาขา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 
เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กชายณภัทร  จงกฎ 
เด็กชายภูรินท์  รังสี 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 
เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร 
(ส ารอง) 

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
  

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย นายนิติธร  พรหมพิลา 
คอมพิวเตอร ์ เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย (ส ารอง) 
คณิตศาสตร์ นายกัณฐกะ ณรงค์การดี 

เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ 
เด็กหญิงนันท์นภัส  ญาณัปปสุต 
เด็กชายพีรดนย์  สุริยฉัตร 

คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์   

(ที่มา: http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_1129.pdf) 

13) การแข่งขัน 3x3 สิงห์ แชมเปียนชิพ ระดับภูมิภาค วันที่ 10 ธันวาคม 2563  

ณ จังหวัดขอนแก่น  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันบาสเกตบอล 
ประเภท 3x3 ทีมหญิง 

ชนะเลิศ นางสาวอัญชนา  วรรณทวี 
นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์แหวน 
นางสาวปายฟ้า  โนรินทร์ 
นางสาวลินลนี  เกษศิริ 

นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

 

 

 

 

 

http://www.sci.ubu.ac.th/assets/images/news/sub_1129.pdf
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14) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 42 คัดเลือกตัวแทนเขต 3  
อีสานตอนล่าง ระหว่างวันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

การแข่งขัน รางวลั นักเรียนทีไ่ดร้ับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
กีฬาวอลเลย์บอล 
 

ชนะเลศิ  
ตัวแทนภาค 3 

นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน ์ บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทพิย์  กา้นท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพ ู
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วนัวงศ ์
นางสาวจิรนนัท ์ ไกรวชิัย 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพนัธ ์

นายประโยชน์  รังส ี
นายเด่นโชค  ขุนพนัธุ ์
นายด ารงฤทธิ์  จันทรา 

กีฬาบาสเกตบอล 
ประเภท 3x3 ทีมหญิง 

ชนะเลศิ  
ตัวแทนภาค 3 

นางสาวอัญชนา  วรรณทว ี
นางสาวปิยะวรรณ  วงศ์แหวน 
นางสาวปายฟ้า  โนรินทร ์
นางสาวลินลนี  เกษศิร ิ

นายพีรกานต์  หมวดแก้ว 

  15) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 ณ จ.นครพนม 

การแข่งขัน รางวลั นักเรียนทีไ่ดร้ับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวอลเลย์บอล  ชนะเลศิ นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 

นางสาวนารีรัตน ์ บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทพิย์  กา้นท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพ ู
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วนัวงศ ์
นางสาวอัมรัตน ์ ยอดโพธิ ์
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพนัธ ์

นายประโยชน์  รังส ี
นายเด่นโชค  ขุนพนัธุ ์
นายด ารงฤทธิ์  จันทรา 
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 16) การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA.U. 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

คร้ังที่ 16 (ปีที่ 36) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ จ.ชัยภูมิ  

การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
การแข่งขันวอลเลย์บอล
เยาวชน PEA.U. 18 ปี  

ชนะเลิศ นางสาวเพ็ญประภา  ทรารมย์ 
นางสาวนารีรัตน์  บุตรเครือ 
นางสาวรัตนา  ใจเต็ม 
นางสาวพรทิพย์  ก้านท้าว 
นางสาวปิยะนุช  งามชมพู 
นางสาวรัตนาภรณ์  พิมโคตร 
นางสาวพฤกษชาติ  พิมพ์วันวงศ์ 
นางสาวจิรนันท์  ไกรวิชัย 
นางสาวบุณยานุช  สุวรรณชาติ 
นางสาวมัชฌิมา  แสวงผล 
นางสาวปวีณ์ธิดา  วงศา 
นางสาวอนันตญา  นิยมพันธ ์

นายประโยชน์  รังสี 
นายเด่นโชค  ขุนพันธุ ์
นายด ารงฤทธิ์  จันทรา 

4.2.4  ข้อมูลสอบเข้าสถาบนัอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 
           นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศสอบเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562  ได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ท่ี สถาบันศึกษาต่อ จ านวน หมายเหตุ 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3   
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22   
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4   
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7   
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 5   
6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 78 แพทยศาสตร์ 2  
7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3   
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 55   
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(รวมทุกวิทยาเขต) 6   
10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11   
11 มหาวิทยาลัยบรูพา 22   
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
ท่ี สถาบันศึกษาต่อ จ านวน หมายเหตุ 
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   
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 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2   
35 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1   
36 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 3   
37 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 2   
38 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 21   
39 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1   
40 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4   
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
ท่ี สถาบันศึกษาต่อ จ านวน หมายเหตุ 
41 มหาวิทยาลัยสยาม 1   
42 โรงเรียนเนตรนภาบริรักษ์ 1   
43 วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี 3   
44 พยาบาลวชิรพยาบาล 4   
45 วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ 6   
  รวม 492   

จากตารางนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561 ท้ังส้ิน 544 คน เข้าศึกษาต่อระดับ 
อุดศึกษา  492 คน  คิดเป็นร้อยละ  90 
 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี  1  สิงหาคม  2563  
 
5. ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากร   

  อาคารสถานที่ 
1) อาคารเรียน       6  หลัง      

 2) ศูนย์กีฬา       1  หลัง    
 3) ศูนย์อาหาร        1  หลัง    
 4) หอประชุม       2  หลัง    
 5) อาคารพยาบาล      1  หลัง    
 6) โดม        1  หลัง    
 7)  โรงฝึกงาน                 2  หลัง    
 8)  ห้องน้ านักเรียน              10 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    
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9 

 

 19) โรงรถบัส       1  หลัง     
 20) บ้านพักศึกษาธิการ       1  หลัง   

21) บ้านพักผู้บริหาร       1  หลัง   
22) บ้านพักภารโรงแบบ 8 หน่วย     1  หลัง     
23) บ้านพักนักกีฬา       1  หลัง    

 24) บ้านพักคร ู                2  หลัง 
     25) ศูนย์วิทยบริการ (Resource  center)       1  ห้อง 
 
 6.  สภาพชุมชนโดยรอบ 

  1) สภาพชุมชน  เป็นชุมชนเมือง 
     2) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
     3) อาชีพ  ส่วนใหญ่ ค้าขาย 
     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 
 



 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1. นโยบายโรงเรียน 
 1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21   
 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4.สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชนที่
น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต  
 
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศให้การบริการทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่อาชีพ  โครงสร้างหลักสูตรคือ  
  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น3 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนปกติ 
   2) โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   3) โครงสร้างที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย8 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   2) โครงสร้างที่ 2 คณิตศาสตร์ - ภาษา 
   3) โครงสร้างที่ 3 ภาษาจีน 
   4) โครงสร้างที่ 4 ภาษาญี่ปุ่น 
   5) โครงสร้างที่ 5 เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
   6) โครงสร้างที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
   7) โครงสร้างที่ 7 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   8) โครงสร้างที่ 8 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาษาอังกฤษ 
 2. กระบวนการจัดการเรียนสอนโรงเรียนสตรีสิริเกศมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการแห่งศตวรรษที่ 21,Active Learning, STEM, Project - Based Learning เพ่ือให้เกิด 
ผลงานเชิงนวัตกรรม  
 3. สิ่งอำนวยความสะดวกตามโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพครบทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้  และการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์ของพระราชา 
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3. จุดเด่นของโรงเรียน 
 
 ด้านผู้เรียน  
  นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้ 
สองภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานและนำเสนอได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้มีคุณธรรมรักความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่น  มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีมารยาทงาม 
 
 ด้านคร ู

  ครูมีความเป็นครมูืออาชีพ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  และพัฒนาตนเองตามศักยภาพเต็มกำลังความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
 
 ด้านโรงเรียน 
  โรงเรียนมีคุณภาพจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  มีความปลอดภัย  เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร  นวัตกรรม  และกระบวนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง
นำไปสู่การเป็นโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียนที่มอัีตราแข่งขันสูง  
 ด้านชุมชน 
  ชุมชนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมใน                   
การพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 
4. ปรัชญา : ปญญฺา  นรานํ  สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริคือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย 
5. วัฒนธรรม : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
6. ค่านิยม : ทำงานเป็นระบบ  ครบถ้วนบริการ  บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
7. อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
8. เอกลักษณ์ : โรงเรียนมาตรฐานสากล 
9. วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0 ระดับมาตรฐานสากล  บนวิถีความพอเพียง 
อย่างยั่งยืน  
10. พันธกิจ (Mission) :  
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน 
ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต  
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11. เป้าประสงค์ (Goals) :  
 1.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี
และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21  
 2. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
 3. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 4. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ  
 5. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และมีองค์กร
ชุมชนสถานประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  
12. กลยุทธ์ (Strategy) :  
 ข้อที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกแห่งศตวรรษท่ี 21  
 ข้อที่ 2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการกำกับและสะท้อนผลมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
 ข้อที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่าย ความร่วมมือการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามศาสตร์ 
พระราชา  
 



 
ส่วนที่ 3  

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

ตารางที่ 8 แสดงการก าหนดชื่อโครงการ / กิจกรรม 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(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 ผลิตนวัตกรรมใช้แก้ปัญหาการ

ด าเนินและด ารงชีวิตในชุมชน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการ 

   เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีเป้าหมายการเรียนรู้ 

   สร้างเป้าหมายชีวิต การท างานและการประกอบอาชีพ 

 

ส่งเสริมคุณลักษะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ศึกษาแหล่งเรียนรู้

และสถานประกอบการ ตลาดนัดวิชาการและ

วิชาชีพ เปิดโลกกว้างทางการศึกษา และสง่เสริม

การหารายได้ระหว่างเรียน 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

 

3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 

   มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 

 

ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนทางด้านร่างกาย 

จิตใจและสติปัญญา มีความรู้เท่าทันสื่อ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

 

 



 

28 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(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  มีจริยธรรมและทักษะ 

   การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเข้าถึง 

   องค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสารและการด าเนิน 

   วิถีชีวิต 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในศตวรรษ 

ที่ 21 

 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

5. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียนสื่อสารภาษาไทย  

   ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 

   และความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของ 

   แต่ละระดับชั้น 

ส่งเสริมกจิกรรมการเรียนรู้ทางภาษา การสื่อสาร 

และความสามารถด้านการ 

คิดค านวณ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

6. ผู้เรียนมีผลงานเชิงนวัตกรรมในสาขาวิชาชีพตาม 

   แผนการเรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มปัญหา 

   ตรงตามความต้องการในชุมชน 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรม 

ผ่านการน าเสนอผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพ ตาม

ความต้องการของตนเองและชุมชน  

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

7. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการ 

   ประกอบอาชีพ 

ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 



 

29 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์
วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ 
ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(โครงการ) 

1. พัฒนาผู้เรียน 

   ให้เป็นพลโลก 

   แห่งศตวรรษ 

   ที่ 21 

   (ต่อ) 
 

2. เพ่ือพัฒนา 

   คุณลักษณะด้าน 

   การเรียนรู้ ด้านการ 

   ท างาน ด้าน 

   ศีลธรรม เป็นไป 

   ตามคุณลักษณะ 

   ตามหลักสูตร 

   สถานศึกษา และ 

   ค่านิยม 12  

   ประการ 

8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ 

   ภาคภูมิใจในท้องถ่ิน ความเป็นไทย และเห็นคุณค่า 

   เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

   ในชีวิตประจ าวัน 

ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปลูกจิตส านึก  

รักบ้านเกิด อนุรักษ์ความเป็นไทย 

พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12  

   ประการ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ 

   กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

 

ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

บนพ้ืนฐานของความเป็นประชาธิปไตย   

 

พัฒนาระเบยีบวินัย 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 ใน 

     สาระการเรียนรู้หลัก สงูกว่าระดับปรเทศ 

 

 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน 

 

 

 

 



 

30 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(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 

   ส่วนร่วมคิดและปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจ 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ 

Active Learning  

 

พัฒนาครูสู่ความเป็นคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

 

2. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรูณาการร่วมกับ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นเดียวกัน  

   และบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ 

   กลุ่มอาชีพอิสระของชุมชนท้องถ่ิน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 

 

พัฒนาครูสู่ความเป็นคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

 

 

3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

 

การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   

 

พัฒนาครูสู่ความเป็นคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

4. ครูมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีที่แสดงการใช ้

   ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่ออย่างม ี

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาครูสู่ความเป็น 

ครูในศตวรรษที่ 21 

5. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนฝึกเป็น 

   ผู้ประกอบการ และท าธุรกิจพอเพียงตามกระบวนการ  
   Project-based Learning 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือฝึกทักษะ

การเปน็ผู้ประกอบการ 

พัฒนาครูสู่ความเป็น 

ครูในศตวรรษที่ 21 

6. ครตูรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

   มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล 

   ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการ 

   เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

พัฒนาการสร้างเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการวัด

และประเมินผลอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนาครูสู่ความเป็นคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

 

 

 



 

31 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(โครงการ) 

2. พัฒนาศักยภาพ 

   และ   

   จรรยาบรรณ 

   ทางวิชาชีพคร ู

   (ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

   รองรับกระบวนการจัดการ 

   เรียนรู้แบบ ActiveLearning  

   ผ่านกระบวนการวัดผล 

   ประเมินผลตามสภาพจริงและ 

   สะท้อนผลอย่างสมดุลเชิง 

   คุณภาพโดยการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ 

   (ต่อ) 

7. ครูบันทึกผลการเรียนรู้และวิจัย 

    ในชั้นเรียน ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 

    ของตัวชี้วัดรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 

    ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผล 

    ย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา 

    ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 

ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา 

ในชั้นเรียน 

พัฒนาครูสู่ความเป็นคร ู

ในศตวรรษที่ 21 

 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ 

   จรรยาบรรณทางวิชาชีพคร ู

   สู่กระบวนการสร้างชุมชน 

   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

   ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  และวิทยฐานะทางวิชาชีพครู 

8. ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และม ี

    แผนการพัฒนาศักยภาพ  

    การพัฒนาวิชาชีพครู เป็น 

    รายบุคคล รองรับการจัดกิจกรรม 

    การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้คร ู

ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะครใูน

ศตวรรษที่ 21 

พัฒนาศักยภาพครู 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(โครงการ) 

3. ส่งเสริมและ 

   พัฒนาหลักสูตร 

   สถานศึกษา 

   ตามกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร      

    สถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่ม 

   ศักยภาพผู้เรียน  

   มีระบบงานแนะแนว  

   และจัดวางเส้นทาง 

   การศึกษาต่อ สู่การ 

   ประกอบอาชีพของผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับ 

   กลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย  

   และสอดคล้องกับท้องถ่ิน 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

2. โรงเรียนให้บริการแนะแนวการศึกษา แนะแนว 

   อาชีพแนะแนวทักษะชีวิตจัดท าระเบียนสะสม 

   และแฟ้มสะสมผลงาน ท่ีแสดงเส้นทางการศึกษา 

   ต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path และ  

   Portfolios) 

พัฒนาระบบงานแนะแนวตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

2. เพ่ือจัดหาและพัฒนา 

   แหล่งเรียนรู้ สื่อการ 

   เรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

   สิ่งอ านวยความสะดวก 

   ระบบสื่อเทคโนโลยี 

   ในการเข้าถึงองค์ความรู้   

   และแหล่งเรียนรู้ที่แสดง 

   กรณีศึกษาตามศาสตร ์

   ของพระราชา 

3. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือให้เข้าถึงความรู้ และสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 

4. โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกสภาพแวดล้อม  

   แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชา 

 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความ 

   สะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

   ของครูและผู้เรียน 

พัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

33 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(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 ให้ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน ท่ีเชื่อมโยงขององค์กรทั้งภายในและ

ภายนอก 

พัฒนาระบบบริหารงาน 

ด้วยระบบคุณภาพ 

2. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์  

   พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่รองรับนโยบาย 

   กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายประเทศ 

พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงานตามโครงสร้าง

ของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์เพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

พัฒนาระบบบริหารงาน 

ด้วยระบบคุณภาพ 

 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  

   ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการก ากับ 

    ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  

    กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

2. พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตาม  
   ทบทวนผลการด าเนินงาน น าเสนอ 
   ผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานด้ายระบบ   
   คุณภาพ 
 

พัฒนาระบบบริหารงาน 

ด้วยระบบคุณภาพ 

 

 

 

 



 

34 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเร่ิม(โครงการ) 

4. พัฒนาศักยภาพ 

   ระบบการก ากับ  

   และสะท้อนผล 

   มาตรฐาน 

   คุณภาพการ 

   บริหารจัดการ 

   (ต่อ) 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ 

   สารสนเทศ การ 

   นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

   การจัดการเรียน 

   การสอน การบริหาร 

   จัดการด้วยระบบ 

   คุณภาพ รองรับการ 

   ประกันคุณภาพ 

   ตามมาตรฐาน 

   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   (ต่อ) 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  

   ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (ต่อ) 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน  
   คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ  
   คุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

พัฒนาระบบบริหารงาน 

ด้วยระบบคุณภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง 

   ความก้าวหน้า 

   สมรรถนะวิชาชีพครู  

   และสนับสนุน 

   สวัสดิการครูและ 

   ผู้เรียน ให้ตรงความ 

   ต้องการเป็นรายบุคคล 

4. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู  

   และมีบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตาม 

   มาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 

ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพครู พัฒนาสมรรถนะครูที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานรายปี 
 

 

 

พัฒนาสมรรถนะครู 

 

 

 



 

35 
ตารางที่ 8 (ต่อ) 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม กลยุทธ์ริเริ่ม(โครงการ) 

5. ส่งเสริมพัฒนา 

   ภาคีเครือข่าย  

   ความร่วมมือ 

   การพัฒนา 

   กิจกรรม  

   การเรียนรู้ 

   ตามศาสตร์ 

   พระราชา  

 

เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือภาคประชาชน 

สถาบันการศึกษาต่อ เข้า

มามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดความต้องการ และ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์ที ่

บูรณาการตามศาสตร์

พระราชาสู่กระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ รวมถึงการ

ให้บริการสาธารณะเพ่ือ

สังคม 

(ใช้ตัวบ่งชี้เดียวกัน) 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีรองรับกลุ่มศักยภาพ 

   ผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้องกับท้องถ่ิน 

2. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ  

   ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

ประสานสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ

ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

ร่วมก าหนดความต้องการ การ

จัดการศึกษาและเป็น 

พ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 

 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 

 



ส่วนที่  4   
งบประมาณปีงบประมาณ 2563 

 
 

ตารางที่ 9 แสดงประมาณการนักเรียน ปีงบประมาณ  2564 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 หมายเหตุ 

ม.1 425 426 ห้องละ 40 คน 

ม.2 470 425 ห้องพิเศษห้องละ 30 คน 

ม.3 438 470   

ม.4 557 562   

ม.5 570 557   

ม.6 552 570   

รวม 3,012 3,010   

 
    ตารางที่ 10 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการศึกษาปีงบประมาณ  2564 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวม 

จ านวน
นักเรียน 

 
เงิน 

อุดหนุน 
รวม รวมทั้งสิ้น 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

ม.1 425 1,750 743,750 426 1,750 745,500 1,489,250 

ม.2 470 1,750 822,500 425 1,750 743,750 1,566,250 

ม.3 438 1,750 766,500 470 1,750 822,500 1,589,000 

ม.4 557 1,900 1,058,300 562 1,900 1,067,800 2,126,100 

ม.5 570 1,900 1,083,000 557 1,900 1,058,300 2,141,300 

ม.6 552 1,900 1,048,800 570 1,900 1,083,000 2,131,800 

รวม 3,012   5,522,850 3,010  5,520,850 11,043,700 
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ตารางที่ 11 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับที่ 
  

รายการ 
เงินค่าเล่าเรียน ปีงบประมาณ 2564 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน (70 : 20 : 10) 

 1 งานด้านวิชาการ ร้อยละ 70  7,730,590 

 2 งานบริหารท่ัวไป ร้อยละ 20  2,208,740 

 3 งบกลาง (ส ารองจ่าย) ร้อยละ 10  1,043,370 

รวมเป็นเงิน  11,043,700 

 
หมายเหตุ  แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2564 

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

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นต้น 

3. งบกลาง (ส ารองจ่าย) คือ งบส ารองจ่ายเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วน 
 
ตารางที่ 12 แสดงการจัดสรรค่าเล่าเรียน  ปีงบประมาณ 2564 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบส ารองจ่าย 1,043,370  
2 งบด้านบริหารท่ัวไป  2,208,740  
 2.1 ค่าสาธารณูปโภค   
 2.2 ค่าปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
3 งบด้านวิชาการ 7,730,590  

 3.1 ปรับซ่อม น  ามัน ครุภัณฑ์กลาง    
 3.2 โครงการ/กิจกรรม    
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ตารางที่ 13 แสดงประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ  2564 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

เงินอุดหนุน รวม 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

ม.1 425 764 324,700 

ม.2 470 877 412,190 

ม.3 438 949 415,662 

ม.4 557 1,318 734,126 

ม.5 570 1,263 719,910 

ม.6 552 1,109 612,168 

รวม 3,012  3,218,756 

 
ตารางที่ 14 แสดงประมาณการค่าอุปกรณ์การเรียน ปีงบประมาณ  2564 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวมเงิน 

จ านวน
นักเรียน 

 
เงิน 

อุดหนุน 
รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 

ภาคเรียนที่ 
2/2563 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

425 210 89,250 426 210 425 89,460 178,710 

470 210 98,700 425 210 470 89,250 187,950 

438 210 91,980 470 210 438 98,700 190,680 

557 230 128,110 562 230 557 129,260 257,370 

570 230 131,100 557 230 570 128,110 259,210 

552 230 126,960 570 230 552 131,100 258,060 

3,012  666,100 3,010  3,012 665,880 1,331,980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  39 

 

 

 

ตารางที่ 15 แสดงประมาณการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ปีงบประมาณ  2564 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

เงินอุดหนุน รวม 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

ม.1 425 450 191,250 

ม.2 470 450 211,500 

ม.3 438 450 197,100 

ม.4 557 500 278,500 

ม.5 570 500 285,000 

ม.6 552 500 276,000 

รวม 3,012  1,439,350 

 
ตารางที่ 16 แสดงประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ  2564 

ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวมเงิน 

จ านวน
นักเรียน 

เงิน 
อุดหนุน 

 
 

รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 
2/2563 

ภาคเรียนที่ 
1/2564 

ม.1 425 440 187,000 426 440 187,440 374,440 

ม.2 470 440 206,800 425 440 187,000 393,800 

ม.3 438 440 192,720 470 440 206,800 399,520 

ม.4 557 475 264,575 562 475 266,950 531,525 

ม.5 570 475 270,750 557 475 264,575 535,325 

ม.6 552 475 262,200 570 475 270,750 532,950 

รวม 3,012  1,384,045 3,010   1,383,515 2,767,560 
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ตารางที่ 17 แสดงการจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 

ล าดับที่ รายการ จัดสรร/นักเรียน 

1 
กิจกรรม
วิชาการ 

1.1 วิชาการ ได้แก่ ทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
     ประชาธิปไตย วัฒนธรรม การด ารงชีพ  
     รัฐพิธี ศาสนา จิตสาธารณะ 

    ม.1,3             180  บาท 

                    ม. 2               130  บาท 

                    ม. ปลาย          250  บาท 

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     วิชาการ  
     ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม  
     กีฬา 

                    ม. 1,3             100  บาท 
                    ม. 2               150   บาท 
                    ม.ปลาย           170   บาท 

2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวการชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

                   ม. ต้น              200   บาท 

                   ม. ปลาย           130   บาท 

3 ทัศนศึกษา                                          300  บาท 

4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารICT 

                                           50  บาท 

5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

                                           50  บาท 

ตารางที่ 18 แสดงการประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน 

1 
กิจกรรม
วิชาการ 

1.1 วิชาการ 636,190 

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 442,230 

รวม 1,078,420 

2 
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวการชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

484,870 
 

3 ทัศนศึกษา 903,600 

4 
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารICT 

150,600 

5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                        150,600 

รวมเป็นเงิน 2,768,090 

หมายเหตุ  จัดสรรเงินตามจ านวนนักเรียนในปีการศึกษา  2563 
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ตารางที่ 19 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 
อัตราต่อ
ภาคเรียน 
(บาท) 

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 

3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับ 
   อากาศ 

300 
สมทบค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

4. ค่าจ้างครูท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 400 ค่าจ้างครูเช่ียวชาญแต่ละสาขา 

5. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ 
   (ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ีสอง) 

700 ค่าจ้างครูสอนภาษาชาวต่างชาติ 
 

6. ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ 5,000 
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
(นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์) 

7. ค่าเรียน English  Program (ม.ต้น) 30,000 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

8. ค่าเรียน Mini English Program (ม.ปลาย) 17,500 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

9. ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
   เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (ม.ต้น) 

10,000 
ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ (วคทส. ม.ต้น) 
 

10. ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม (ม.ปลาย) 

10,000 
ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE ม.ปลาย) 
 

11. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ    
     (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

5,000 
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
(ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 
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ตารางที่ 20 แสดงประมาณการเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
 

 
 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 

อัตราต่อ
ภาคเรียน 

จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน จ านวนนักเรียน จ านวนเงิน รวมเป็นเงิน 

(บาท) ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ปี 2564 

1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 3,012 1,506,000 3,010 1,505,000 3,011,000 

2. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 3,012 1,054,200 3,010 1,053,500 2,107,700 

3. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ 300 3,012 903,600 3,010 903,000 1,806,600 

4. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 400 3,012 1,204,800 3,010 1,204,000 2,408,800 

5. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ 

   ภาษาต่างประเทศที่สอง) 
700 3,012 2,108,400 3,010 2,107,000 4,215,400 

6. ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร ์ 5,000 35 175,000 71 355,000 530,000 

7. ค่าเรียน English  Program (ม.ต้น) 30,000 92 2,760,000 90 2,700,000 5,460,000 

8. ค่าเรียน Mini English Program (ม.ปลาย) 17,500 150 2,625,000 180 3,150,000 5,775,000 

9. ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-    
    คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (ม.ต้น) 

10,000 108 1,080,000 108 1,080,000 2,160,000 

10. ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์- 
     คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (ม.ปลาย) 

10,000 91 910,000 90 900,000 1,810,000 

11. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ    
     (ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น) 

5,000 109 545,000 103 515,000 1,060,000 

รวม   14,872,000  15,472,500 30,344,500 

42 
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 ตารางที่ 21 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ) ปีงบประมาณ 2564  

ล าดับ
ท่ี 
  

รายการ 
เงินค่าเล่าเรียน ปีงบประมาณ 2564 

จ านวนเงิน (บาท) 
 

จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน (70 : 20 : 10) 

 1 งานด้านวิชาการ ร้อยละ 70  11,756,500 

 2 งานบริหารท่ัวไป ร้อยละ 20  3,359,000 

 3 งบกลาง (ส ารองจ่าย) ร้อยละ 10  1,679,500 

รวมเป็นเงิน  16,795,000 

 
 
     ตารางที่ 22 แสดงการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ)  ปีงบประมาณ 2564 

ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบส ารองจ่าย 1,679,500  
2 งบด้านบริหารท่ัวไป  3,359,000  
 2.1 ค่าสาธารณูปโภค   
 2.2 ค่าปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
3 งบด้านวิชาการ 11,756,500  

 3.1 ปรับซ่อม น  ามัน ครุภัณฑ์กลาง    
 3.2 โครงการ/กิจกรรม    
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         ตารางที่ 23 แสดงรายละเอียดแสดงรายละเอียดงบประมาณงบส ารองจ่าย ปีงบประมาณ 2564 

รายการ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 64- 30 ก.ย. 64 
รวมทั้งสิ้น 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  รวม เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  รวม   

1 งบกลาง (ส ารองจ่าย) 561,750.00       561,750.00 561,750.00       561,750.00 1,123,500.00 
ฝ่ายบริหาร 

2 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ต้น     90,500.00   90,500.00 
    

90,500.00   90,500.00 181,000.00 
ฝ่ายบริหาร 

3 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ ม.ปลาย     110,000.00   110,000.00 
  

  110,000.00   110,000.00 220,000.00 
ฝ่ายบริหาร 

4 ห้องเรียนพิเศษ EP/MEP     552,185.00   552,185.00 
  

  552,185.00   552,185.00 1,104,370.00 
ฝ่ายบริหาร 

5 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ญ่ีปุ่น     53,000.00   53,000.00     53,000.00   53,000.00 106,000.00 
ฝ่ายบริหาร 

6 ห้องเรียนพิเศษนิติรัต     26,500.00         26,500.00   26,500.00 53,000.00 
ฝ่ายบริหาร 

7 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     150,000.00   150,000.00 
    

150,000.00   150,000.00 300,000.00 
ฝ่ายบริหาร 

รวมทั้งสิ้น 561,750.00   982,185.00   1,517,435.00 561,750.00   982,185.00 0.00 1,543,935.00 3,087,870.00   
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         ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบงานประจ า ปีงบประมาณ 2564 

ล าดบั 

  
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 

1 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 496,920.00       496,920.00 179,020.00       179,020.00 675,940.00 สนง.กลุ่มฯ วิชาการ 

2 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 34,000.00       34,000.00           34,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

3 ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย 27,000.00       27,000.00           27,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

4 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
50,000.00       

50,000.00 
        

  50,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์

5 
จ้างเจ้าหน้าที่ส านักงานในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม     120,000.00   

120,000.00 
        

  120,000.00 ห้องเรียน วคทส. 

6 จัดหาสื่อ วัสดุและครุภัณฑ์     180,000.00   180,000.00     20,000.00   20,000.00 200,000.00 ห้องเรียน วคทส. 

7 
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร(์ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ) 19,000.00       

19,000.00 
        

  19,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

8 
วสัดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10,000.00       

10,000.00 
        

  10,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

9 ทดสอบเยาวชนคนเก่งทางวทิยาศาสตร ์                       กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

10 พัฒนาห้องเรียน และจัดหาสื่อ วัสดุ และครุภัณฑ์     15,000.00   15,000.00     433,200.00   433,200.00 448,200.00 ห้องเรียน SMTE. 

11 ค่าจ้างพนักงาน     68,400.00   68,400.00     68,400.00   68,400.00 136,800.00 ห้องเรียน SMTE. 

12 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนและการจัดการเรียน
การสอน 33,939.00       

33,939.00 
40,061.00       

40,061.00 74,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

13 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
นิติศาสตร ์รัฐศาสตร์     5,160.00   

5,160.00 
    99,840.00   

99,840.00 105,000.00 ห้องเรียนนิติศาสตร์ฯ 
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   ตารางที่ 24 (ต่อ) 

ล าดบั 

  
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 

14 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5,000.00       5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

15 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และการเรียนการสอน
ทัศนศิลป์ 5,000.00       

5,000.00 
        

  5,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

16 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และการเรียนการสอน
ดนตร ี         

  
8,000.00       

8,000.00 8,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

17 
กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 28,977.00       

28,977.00 
11,023.00       

11,023.00 40,000.00 
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

18 พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
1,000.00       

1,000.00 
2,000.00       

2,000.00 3,000.00 
กลุ่มสาระฯ 
ภาษาต่างประเทศ 

19 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์(งานประจ า)     256,780.00   

256,780.00 
    98,500.00   

98,500.00 355,280.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น 

20 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (งานประจ า)     70,720.00   

70,720.00 
    5,000.00   

5,000.00 75,720.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น 

21 
การด าเนินงานส านักงาน EP/MEP จัดซื อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส านักงาน EP/MEP     640,000.00   

640,000.00 
        

  640,000.00 ห้องเรียน EP/MEP 

22 จ้างครูและบุคลากรในโครงการ EP/MEP     4,862,340.00   4,862,340.00           4,862,340.00 ห้องเรียน EP/MEP 

23 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 30,000.00       30,000.00           30,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานฯ 

24 นักศึกษาวิชาทหาร   11,850.00     11,850.00           11,850.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด   7,080.00     7,080.00           7,080.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

26 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (พัฒนากระบวนการครูและ
นักเรียน) 2,000.00       

2,000.00 
        

  2,000.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 ตารางที่ 24 (ต่อ) 

ล าดบั 

  
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 

27 พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 17,000.00       17,000.00           17,000.00 งานวัดผลฯ 

28 โรงเรียนวิถีพุทธ 3,500.00       3,500.00 6,500.00       6,500.00 10,000.00 โรงเรียนวิถีพุทธ 

29 
พัฒนางานศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
คณิตศาสตร ์         

  
        

  0.00 งานศูนย ์สอวน.คณิตฯ 

30 
พัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 10,000.00       

10,000.00 
        

  10,000.00 สนง.กลุ่มฯ งบประมาณฯ 

31 พัฒนาระบบบริหารงานธุรการด้วยระบบคุณภาพ 21,410.00       21,410.00 5,590.00       5,590.00 27,000.00 งานธุรการ 

32 ค่าสาธารณูปโภค 469,475.00   1,497,050.00   1,966,525.00 469,475.00   1,497,050.00   1,966,525.00 3,933,050.00 งานการเงินฯ 

33 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานการเงินและ
บัญชี 60,000.00       

60,000.00 
        

  60,000.00 งานการเงินฯ 

34 พัฒนางานการเงินและบัญช ี 50,000.00       50,000.00           50,000.00 งานการเงินฯ 

35 
การพัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ
งานพัสด ุ 595,000.00       

595,000.00 
905,000.00       

905,000.00 1,500,000.00 งานพัสดุฯ 

36 พัฒนางานแผนงาน 5,000.00       5,000.00           5,000.00 งานแผนงานฯ 

37 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 3,700.00       

3,700.00 
1,300.00       

1,300.00 5,000.00 งานประกันฯ 

38 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 23,690.00       23,690.00 4,800.00       4,800.00 28,490.00 งานสารสนเทศฯ 

39 
พัฒนาระบบบริหารงานส านักงานเลขานุการด้วย
ระบบคุณภาพ 35,000.00       

35,000.00 
        

  35,000.00 งานเลขานุการฯ 

40 ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 5,000.00       5,000.00           5,000.00 งานระดมทรัพยากรฯ 
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 ตารางที่ 24 (ต่อ) 

ล าดบั 

  
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 

41 วัสดุส านักงาน/เครื่องสแกนนิ ว/รัฐพิธ ี 50,000.00       50,000.00           50,000.00 สนง.กลุ่มฯ บุคคล 

42 งานระดับชั น 100,000.00 17,500.00     117,500.00   17,500.00     17,500.00 135,000.00 งานระดับชั น 

43 
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบ
วินัย 30,000.00       

30,000.00 
        

  30,000.00 งานส่งเสริมความประพฤตฯิ 

44 ประกันอุบัติเหตุครูและบุคลากรและนักเรียน 1,000.00       1,000.00           1,000.00 งานประกันอุบัติเหตุ 

45 
พัฒนาระบบวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาและ
บรรจุแต่งตั ง     4,370,950.00   

4,370,950.00 
    4,370,950.00   

4,370,950.00 8,741,900.00 งานอัตราก าลังฯ 

46 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5,000.00       

5,000.00 
5,000.00       

5,000.00 10,000.00 
งานประเมินผลการ
ปฎิบัติงานฯ 

47 
สนับสนุนประเมินวิทยฐานะ และการมาปฏิบัติ
หน้าที่และการลา 10,000.00       

10,000.00 
        

  10,000.00 งานวิทยฐานะฯ 

48 
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมของครูและ
บุคลากร 3,500.00       

3,500.00 
3,500.00       

3,500.00 7,000.00 งานส่งเสริมวินัยฯ 

49 
พัฒนาระบบทะเบียนประวัติและเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์ 1,740.00       

1,740.00 
3,260.00       

3,260.00 5,000.00 งานเครื่องราชย์ฯ 

50 
งานการส่งเสริมมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจ 15,000.00       

15,000.00 
15,000.00       

15,000.00 30,000.00 งานขวัญก าลังใจ 

51 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 23,000.00       23,000.00 11,000.00       11,000.00 34,000.00 งานรักษาความปลอดภัย 

52 พัฒนาระบบงานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 4,790.00       4,790.00 5,210.00       5,210.00 10,000.00 สนง. กลุ่มบริหารทั่วไป 

53 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1,000,000.00       1,000,000.00           1,000,000.00 งานอาคารสถานที ่

54 พัมนาระบบบริหารงานพยาบาล 36,000.00       36,000.00 20,000.00       20,000.00 56,000.00 งานอนามัย 
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 ตารางที่ 24 (ต่อ) 

ล าดบั 

  
ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได ้ เงินอื่นๆ  

รวม 

55 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานห้องสมุด 144,205.00       144,205.00 155,795.00       155,795.00 300,000.00 งานห้องสมุด 

56 พัฒนางานสวัสดิการและกองทุนโรงเรียน 15,000.00       15,000.00         0.00 15,000.00 งานสวัสดิการฯ 

57 
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ / พัฒนาและปรับปรุง
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 140,000.00       

140,000.00 
10,000.00       

10,000.00 150,000.00 งานโสตฯ 

58 
พัฒนาคุณภาพโภชนาการ น  าดื่มและการ
ให้บริการภายในศูนย์อาหาร       206,000.00 

206,000.00 
      272,500.00 

272,500.00 478,500.00 งานศูนย์อาหารฯ 

59 พัฒนางานยานพาหนะ                       งานยานพาหนะ 

60 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย     94,360.20   94,360.20     217,133.50   217,133.50 311,493.70 งานเครือข่ายเทคโนฯ 

61 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  150,600.00     

150,600.00 
        

  150,600.00 งานเครือข่ายเทคโนฯ 

รวมทั้งสิ้น 3,620,846.00 187,030.00 12,180,760.20 206,000.00 16,194,636.20 1,861,534.00 17,500.00 6,810,073.50 272,500.00 8,961,607.50 25,156,243.70   
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         ตารางที่ 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบงานกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2564 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

1 3 10 
วันเกียรติยศ ลูกชมพูขาว 10,000.00 

      10,000.00           10,000.00 สนง.กลุ่มฯ วิชาการ 

2 6 10 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

3 2 9 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   

602,400.00     602,400.00   301,200.00     301,200.00 903,600.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4 1 1 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 5,000.00 

      5,000.00 5,000.00       5,000.00 10,000.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5 4 13 
การบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก   

                    งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6 1 1 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ   

295,145.00     295,145.00   221,115.00     221,115.00 516,260.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

7 2 9 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม   

4,500.00     4,500.00   3,500.00     3,500.00 8,000.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

8 6 19 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

9 1 4 
การจัดกิจกรรมการการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

  
150,600.00 

    150,600.00           150,600.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

10 2 8 
ภาษากวีสตรีสิริเกศ 2,500.00 

      2,500.00           2,500.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

11 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

12 4 11 
การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

13 8 27 
พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5,000.00 
      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

14 1 5 
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน เขียน และส่ือสารภาษาไทย 33,000.00 

      33,000.00           33,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

15 
1 1 รักษ์ไทยใส่ใจภาษา 28,000.00 

      28,000.00           28,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
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 ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

16 1 1 
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์(Math Camp) 25,000.00 

      25,000.00           25,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

17 1 1 
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

          
14,000.00 

      14,000.00 14,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

18 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

19 3 10 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5,000.00 

      5,000.00 25,000.00       25,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

20 1 5 
พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์) 

          
15,000.00 

      15,000.00 15,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

21 4 14 
การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

22 8 27 
นิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2,200.00 

      2,200.00           2,200.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

23 
1 1 การจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์ 43,000.00 

      43,000.00           43,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

24 
1 1 การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 23,550.00 

      23,550.00 24,450.00       24,450.00 48,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

25 1 1 
การส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน    

  670,645.00   670,645.00     516,815.00   516,815.00 1,187,460.00 ห้องเรียน วคทส. 

26 3 10 
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน     

127,400.00 
  127,400.00           127,400.00 ห้องเรียน วคทส. 

27 7 21 

พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้และห้องปฏิบัติการ
ส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

  

  127,140.00   127,140.00     45,000.00   45,000.00 172,140.00 ห้องเรียน วคทส. 

28 5 18 
พัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม               

25,000.00 
  25,000.00 25,000.00 ห้องเรียน วคทส. 
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         ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

29 8 27 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

575.00 
      575.00 425.00       425.00 1,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

30 7 22 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 72,500.00 

      72,500.00 27,500.00       27,500.00 100,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

31 
1 1 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
          

25,000.00 
      25,000.00 25,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

32 1 2 
จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

          
40,000.00 

      40,000.00 40,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

33 4 14 
พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8,000.00 
      8,000.00 12,000.00       12,000.00 20,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

34 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.3 , ม.6 และติวเข้ม สอ
วน.) 

15,000.00 
      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

35 5 18 
การศึกษาดูงาน   

                    กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

36 1 1 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          
25,000.00 

      25,000.00 25,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

37 1 1 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

          
40,000.00 

      40,000.00 40,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

38 6 19 
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

39 4 11 
พัฒนาศักยภาพครูในโครงการ 

    
32,900.00 

  32,900.00           32,900.00 ห้องเรียน SMTE. 

40 1 1 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ส่ิงแวดล้อม 

  
  293,000.00   293,000.00     471,000.00   471,000.00 764,000.00 ห้องเรียน SMTE. 

41 3 5 
พัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา   

  103,700.00   103,700.00     43,400.00   43,400.00 147,100.00 ห้องเรียน SMTE. 

42 1 1 
ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงานฯ 

          
12,000.00 

      12,000.00 12,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

43 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 28,000.00 

      28,000.00 20,000.00       20,000.00 48,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

   
  

           

44 3 10 
ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก (สอวน.) 

          
20,000.00 

      20,000.00 20,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

45 4 14 
พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

46 1 1 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านสังคม 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

47 8 27 
พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล 8,360.00 

      8,360.00 1,640.00       1,640.00 10,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

48 1 1 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์   

  169,060.00   169,060.00     176,440.00   176,440.00 345,500.00 ห้องเรียนนิติศาสตร์ฯ 

49 1 3 
กีฬาภายใน 

  
250,000.00 

    250,000.00           250,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

50 1 3 
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 100,000.00 

      100,000.00           100,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

51 1 3 
บาสเกตบอลสตรีสิริเกศโอเพนคัพ ครั งท่ี 7 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

52 1 3 
การแข่งขันฟุตซอลเพ่ือความเลิศ 10,000.00 

      10,000.00           10,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

53 1 3 
Fitness for Health   

                    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

54 3 10 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา 

170,000.00 
      170,000.00           170,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

55 7 23 
ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

56 7 23 
พัฒนาส่ือกลุ่มสาระสุขศีกษาและพลศึกษา 10,000.00 

      10,000.00           10,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

57 9 30 
นิเทศ PLC กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   

                    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

58 1 3 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านทัศนศิลป์ 

          
30,000.00 

      30,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

59 1 3 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ 55,000.00 

      55,000.00 10,000.00       10,000.00 65,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

60 1 3 
พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต   

                    กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

61 8 27 
การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1,500.00 

      1,500.00           1,500.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

62 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1,000.00 

      1,000.00           1,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

63 4 14 
การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

64 1 3 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          
30,000.00 

      30,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

65 1 3 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี 

214,500.00 
      214,500.00 35,000.00       35,000.00 249,500.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

66 1 5 
นักเรียนแลกเปล่ียน   

                      

67 1 5 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 15,000.00 

      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

68 4 13 
การบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 2,400.00 

      2,400.00           2,400.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

69 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (ม.๓ และ ม.๖) 13,000.00 

      13,000.00           13,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

70 1 5 
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   

                    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

71 4 14 
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

          
7,000.00 

      7,000.00 7,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 
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72 1 5 
เยาวชนคนเก่ง   

                    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

73 1 5 
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

          
30,000.00 

      30,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

74 3 10 
สอนเสริมเพ่ือปรับพื นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 (กลุ่มอ่อน) 

15,000.00 
      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

75 1 5 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 7,500.00 

      7,500.00 7,500.00       7,500.00 15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

76 1 5 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2,300.00 

      2,300.00 12,700.00       12,700.00 15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

77 1 5 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เทศกาลและวันส าคัญ
ตะวันตก) 

15,000.00 
      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

78 1 5 
มัคคุเทศก์น้อย 4,600.00 

      4,600.00           4,600.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

79 1 5 
พัฒนาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

80 1 5 
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่น (งานกลยุทธ์)   

  80,000.00   80,000.00     50,000.00   50,000.00 130,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

81 1 5 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและการส่ือสาร (งานกลยุทธ์)   

  142,050.00   142,050.00     61,950.00   61,950.00 204,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

82 7 22 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ (งานกล
ยุทธ์)               

100,000.00 
  100,000.00 100,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

83 5 18 
พัฒนาศักยภาพครู (งานกลยุทธ์)   

  15,800.00   15,800.00     20,200.00   20,200.00 36,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

84 1 5 
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและวิชาการ 

    
2,682,208.0

0   2,682,208.00           2,682,208.00 ห้องเรียน EP/MEP 

85 7 22 
พัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

  
906,451.00 

  906,451.00     420,701.00   420,701.00 1,327,152.00 ห้องเรียน EP/MEP 

 

 

 



 
 

 56 
         ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 
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86 10 31 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

    
30,880.00 

  30,880.00           30,880.00 ห้องเรียน EP/MEP 

87 5 18 
โครงการพัฒนาครู ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตาม
คุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21     

68,920.00 
  68,920.00           68,920.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

88 1 7 
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 40,000.00 

      40,000.00           40,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

89 1 7 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 กิจกรรม : 
ส่งเสริมทักษะงานเกษตรและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

20,000.00 
      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

90 1 2 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 /การฝึกทักษะ
อาชีพ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ 

59,600.00 
      59,600.00 400.00       400.00 60,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

91 1 7 

ทักษะอาชีพระยะสั นคหกรรมพื นฐาน เพ่ิมเติมเพ่ิมพูนองค์ความรู้
พัฒนาชีวิตและครอบครัวเพื่อการด ารงชีวิตท่ีดี มีงานท าในปัจจุบันและ
อนาคต 

1,557.00 

      1,557.00 40,443.00       40,443.00 42,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

92 7 22 
พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้/การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 5,300.00 

      5,300.00 4,700.00       4,700.00 10,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

93 8 27 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ/ พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

          

2,000.00 

      2,000.00 2,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

94 2 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมค่ายพักแรม) ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 
2   

171,670.00 
    171,670.00           171,670.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

95 2 9 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)   

8,080.00     8,080.00   13,000.00     13,000.00 21,080.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

96 2 9 
ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   

5,110.00     5,110.00   1,250.00     1,250.00 6,360.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

97 3 10 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 555,000.00 

      555,000.00 398,000.00       398,000.00 953,000.00 งานวัดผลฯ 

98 
3 10 การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล 15,000.00 

      15,000.00 15,000.00       15,000.00 30,000.00 งานวัดผลฯ 
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99 8 27 
พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ทบทวนผล การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ 

6,500.00 
      6,500.00 13,500.00       13,500.00 20,000.00 งานนิเทศฯ 

100 4 14 
พัฒนาทักษะการใช้ส่ือของครู อย่างมีประสิทธิภาพ 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานพัฒนาส่ือฯ 

101 4 17 
ส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั นเรียน 

                      งานวิจัยฯ 

102 6 20 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานแนะแนว 15,050.00 

      15,050.00 84,950.00       84,950.00 100,000.00 งานแนะแนว 

103 1 6 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตวรรมผ่านการน าเสนอผลลัพธ์บน
เวทีศักยภาพตามความต้องการของตนเองและชุมชน 

50,000.00 
      50,000.00           50,000.00 งานมาตรฐานสากล 

104 4 11 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยการ
จัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตาม 5’Step for 
student development 

25,000.00 

      25,000.00           25,000.00 งานมาตรฐานสากล 

105 8 28 
ขับเคล่ือนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA 25,000.00 

      25,000.00           25,000.00 งานมาตรฐานสากล 

106 4 14 
พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะครูมืออาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 

10,000.00 
      10,000.00           10,000.00 งาน รร. ประจ าต าบลฯ 

107 4 11 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning โดย
บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

345.00 
      345.00 655.00       655.00 1,000.00 งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

108 1 5 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจังหวัดศรีสะเกษ 

          3,000.00       3,000.00 3,000.00 งานพัฒนาศูนย์ฯ ภาษาฯ 

109 1 1 
กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ชั นเรียน 50,000.00 

      50,000.00           50,000.00 งานสะเต็ม 

110 8 25 
พัฒนาระบบงานสารบรรณและเว็บไซต์งานธุรการ 3,000.00 

      3,000.00           3,000.00 งานธุรการ 
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111 8 28 
ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรงานการเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศ   

                    งานการเงินฯ 

112 8 27 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ /พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงาน น าเสนอผลการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ 

150,000.00 

      150,000.00           150,000.00 งานแผนงาน 

113 8 26 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ / พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 

3,000.00 

      3,000.00 2,000.00       2,000.00 5,000.00 งานแผนงาน 

114 8 29 

พัฒนาระบบบริหารด้วยระบบคุณภาพ /พัฒนาระบบก ากับ ติดตามงาน
ตาม โครงสร้างของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 งานแผนงาน 

115 8 29 
การจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

17,000.00 
      17,000.00           17,000.00 งานประกันคุณภาพฯ 

116 8 29 
เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

17,500.00 
      17,500.00           17,500.00 งานประกันคุณภาพฯ 

117 8 29 
ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ 

23,000.00 
      23,000.00 2,000.00       2,000.00 25,000.00 งานประกันคุณภาพฯ 

118 8 24 
พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ /กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศโรงเรียน 

7,750.00 
      7,750.00           7,750.00 งานสารสนเทศ 

119 2 8 
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

            
57,000.00 

    57,000.00 57,000.00 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 

120 2 2 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 , 3 – 5 

            
139,300.00 

    139,300.00 139,300.00 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 

121 2 2 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

10,000.00 
54,530.00     64,530.00   175,160.00     175,160.00 239,690.00 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 
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122 1 2 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6,000.00 
      6,000.00 44,000.00       44,000.00 50,000.00 งานระบบดูแลฯ 

123 2 9 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

30,000.00 
      30,000.00           30,000.00 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

124 1 3 
สถานศึกษาสีขาว 

50,000.00 
12,400.00     62,400.00   37,600.00     37,600.00 100,000.00 งานโรงเรียนสีขาว 

125 2 9 
โรงเรียนสุจริต 

          
35,000.00 

      35,000.00 35,000.00 งานโรงเรียนสุจริต 

126 5 18 
พัฒนาศักยภาพครู 

220,000.00 
      220,000.00 270,000.00       270,000.00 490,000.00 งานพัฒนาข้าราชการครูฯ 

127 9 30 
พัฒนาสมรรถนะครู 

107,200.00 
      107,200.00 72,800.00       72,800.00 180,000.00 งานพัฒนาข้าราชการครูฯ 

128 9 30 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 

2,500.00 
      2,500.00 2,500.00       2,500.00 5,000.00 งานศูนย์ HCEC 

129 
8 28 งานพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 120,000.00 

      120,000.00           120,000.00 งานประชาสัมพันธ์ 

130 
1 3 รักสุขภาพ   

                    งานอนามัยโรงเรียน 

131 
1 1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและนักเรียน 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานห้องสมุด 

132 
1 4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 

          
20,000.00 

      20,000.00 20,000.00 งานห้องสมุด 

133 
8 28 พัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ 7,250.00 

      7,250.00 2,250.00       2,250.00 9,500.00 งานชุมชนฯ 

134 
1 3 พัฒนาผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ร่วมกับชุมชน 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานชุมชนฯ 

135 
10 31 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 18,550.00 

60,000.00     78,550.00 31,950.00       31,950.00 110,500.00 งานชุมชนฯ 
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136 
2 8 ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 2,400.00 

      2,400.00 27,600.00       27,600.00 30,000.00 งานศูนย์ส่ิงแวดล้อม 

137 
7 21 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(กิจกรรมส่งเสริมการออม) 
30,700.00 

      30,700.00 4,300.00       4,300.00 35,000.00 งานธนาคารฯ 

138 
1 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21   

  100,000.00   100,000.00     100,000.00   100,000.00 200,000.00 
งานระบบเครือข่าย
เทคโนฯ 

139 
8 24 พัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย   

  6,500.00   6,500.00     2,506.30   2,506.30 9,006.30 
งานระบบเครือข่าย
เทคโนฯ 

140 
4 14 พัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21   

  45,000.00   45,000.00     40,000.00   40,000.00 85,000.00 
งานระบบเครือข่าย
เทคโนฯ 

141 
7 21 พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงความรู้และสร้าง

บรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 
  

  566,100.00   566,100.00     745,400.00   745,400.00 1,311,500.00 
งานระบบเครือข่าย
เทคโนฯ 

142 
7 23 พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

  378,400.00   378,400.00     15,600.00   15,600.00 394,000.00 
งานระบบเครือข่าย
เทคโนฯ 

รวมทั้งสิ้น 2,905,687.00 1,614,435.00 6,546,154.00   11,066,276.00 1,546,263.00 949,125.00 2,834,012.30   5,329,400.30 16,395,676.30   
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         ตารางที่ 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณแยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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1 

1 1 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 

5,000.00 
      5,000.00 5,000.00       5,000.00 10,000.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ   

295,145.00     295,145.00   221,115.00     221,115.00 516,260.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3 
รักษ์ไทยใส่ใจภาษา 28,000.00 

      28,000.00           28,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

4 
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์(Math Camp) 25,000.00 

      25,000.00           25,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

5 
การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

          
14,000.00 

      14,000.00 14,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

6 
การจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์ 43,000.00 

      43,000.00           43,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

7 
การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 23,550.00 

      23,550.00 24,450.00       24,450.00 48,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

8 
การส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน    

  670,645.00   670,645.00     516,815.00   516,815.00 1,187,460.00 ห้องเรียน วคทส. 

9 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 

          
25,000.00 

      25,000.00 25,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

10 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

          
25,000.00 

      25,000.00 25,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

11 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ 

          
40,000.00 

      40,000.00 40,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

12 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม 

  
  293,000.00   293,000.00     471,000.00   471,000.00 764,000.00 ห้องเรียน SMTE. 

13 
ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงานฯ 

          
12,000.00 

      12,000.00 12,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

14 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านสังคม 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

15 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ 

  
  169,060.00   169,060.00     176,440.00   176,440.00 345,500.00 ห้องเรียนนิติศาสตร์ฯ 
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รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

16 

1 

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ชั นเรียน 50,000.00 
      50,000.00           50,000.00 งานสะเต็ม 

17 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและนักเรียน 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานห้องสมุด 

18 

2 

จัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
          

40,000.00 
      40,000.00 40,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

19 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 /การ
ฝึกทักษะอาชีพ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะ
เกษ 

59,600.00 

      59,600.00 400.00       400.00 60,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

20 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6,000.00 
      6,000.00 44,000.00       44,000.00 50,000.00 งานระบบดูแลฯ 

21 

3 

กีฬาภายใน 
  

250,000.00 
    250,000.00           250,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

22 
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 100,000.00 

      100,000.00           100,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

23 
บาสเกตบอลสตรีสิริเกศโอเพนคัพ ครั งท่ี 7 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

24 
การแข่งขันฟุตซอลเพ่ือความเลิศ 10,000.00 

      10,000.00           10,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

25 
Fitness for Health 0.00 

                    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

26 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านทัศนศิลป์ 

          
30,000.00 

      30,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

27 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ 55,000.00 

      55,000.00 10,000.00       10,000.00 65,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

28 
พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต 0.00 

                    กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

29 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          
30,000.00 

      30,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

30 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี 

214,500.00 
      214,500.00 35,000.00       35,000.00 249,500.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

         



 
 

 63 
  ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

31 

1 

 

สถานศึกษาสีขาว 
50,000.00 

12,400.00     62,400.00   37,600.00     37,600.00 100,000.00 งานโรงเรียนสีขาว 

32 
รักสุขภาพ   

                    งานอนามัยโรงเรียน 

33 
พัฒนาผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ร่วมกับชุมชน 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานชุมชนฯ 

34 

4 

การจัดกิจกรรมการการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ 
COVID 19   

150,600.00 
    150,600.00           150,600.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

35 
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 

          
20,000.00 

      20,000.00 20,000.00 งานห้องสมุด 

36 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21   

  100,000.00   100,000.00     100,000.00   100,000.00 200,000.00 งานระบบเครือข่ายเทคโนฯ 

37 

5 

ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน เขียน และส่ือสาร
ภาษาไทย 

33,000.00 
      33,000.00           33,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

38 
พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการ (คณิตศาสตร์) 

          
15,000.00 

      15,000.00 15,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

39 
นักเรียนแลกเปล่ียน 0.00 

                      

40 
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 15,000.00 

      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

41 
ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 

0.00 
                    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

42 
เยาวชนคนเก่ง 0.00 

                    กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

43 
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

          
30,000.00 

      30,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

44 
ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 7,500.00 

      7,500.00 7,500.00       7,500.00 15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

45 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2,300.00 

      2,300.00 12,700.00       12,700.00 15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
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อื่นๆ  รวม 

46 

1 

 

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เทศกาลและวัน
ส าคัญตะวันตก) 

15,000.00 
      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

47 
มัคคุเทศก์น้อย 4,600.00 

      4,600.00           4,600.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

48 
พัฒนาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

49 
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่น (งานกลยุทธ์)   

  80,000.00   80,000.00     50,000.00   50,000.00 130,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

50 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและการส่ือสาร (งานกล
ยุทธ์) 

  
  142,050.00   142,050.00     61,950.00   61,950.00 204,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

51 
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและวิชาการ 

    
2,682,208.00 

  2,682,208.00           2,682,208.00 ห้องเรียน EP/MEP 

52 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจังหวัดศรีสะ
เกษ           3,000.00       3,000.00 3,000.00 งานพัฒนาศูนย์ฯ ภาษาฯ 

53 6 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตวรรมผ่านการน าเสนอ
ผลลัพธ์บนเวทีศักยภาพตามความต้องการของตนเองและ
ชุมชน 

50,000.00 

      50,000.00           50,000.00 งานมาตรฐานสากล 

54 

7 

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเพ่ือฝึกทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

40,000.00 
      40,000.00           40,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

55 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม : ส่งเสริมทักษะงานเกษตรและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 

20,000.00 
      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

56 

ทักษะอาชีพระยะสั นคหกรรมพื นฐาน เพ่ิมเติมเพ่ิมพูนองค์
ความรู้พัฒนาชีวิตและครอบครัวเพื่อการด ารงชีวิตท่ีดี มีงาน
ท าในปัจจุบันและอนาคต 

1,557.00 

      1,557.00 40,443.00       40,443.00 42,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
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อื่นๆ  รวม 

57 

2 

2 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมค่ายพักแรม) ระดับชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2   

171,670.00 
    171,670.00           171,670.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

58 
อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
, 3 – 5         0.00   

139,300.00 
    139,300.00 139,300.00 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 

59 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

10,000.00 
54,530.00     64,530.00   175,160.00     175,160.00 239,690.00 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 

60 

8 

ภาษากวีสตรีสิริเกศ 2,500.00 
      2,500.00           2,500.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

61 
อนุรักษ์ความเป็นไทย 

            
57,000.00 

    57,000.00 57,000.00 งานส่งเสริมคุณธรรมฯ 

62 
ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ส่ิงแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรี
สะเกษ 

2,400.00 
      2,400.00 27,600.00       27,600.00 30,000.00 งานศูนย์ส่ิงแวดล้อม 

63 

9 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
602,400.00     602,400.00   301,200.00     301,200.00 903,600.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

64 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกิจกรรมชุมนุม   

4,500.00     4,500.00   3,500.00     3,500.00 8,000.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

65 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)   

8,080.00     8,080.00   13,000.00     13,000.00 21,080.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

66 
ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

  
5,110.00     5,110.00   1,250.00     1,250.00 6,360.00 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

67 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

30,000.00 
      30,000.00           30,000.00 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

68 
โรงเรียนสุจริต 

          
35,000.00 

      35,000.00 35,000.00 งานโรงเรียนสุจริต 
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ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

69 

3 

5 
พัฒนาอัจฉริยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิต
อาสา 

  
  103,700.00   103,700.00     43,400.00   43,400.00 147,100.00 ห้องเรียน SMTE. 

70 

10 

วันเกียรติยศ ลูกชมพูขาว 10,000.00 
      10,000.00           10,000.00 สนง.กลุ่มฯ วิชาการ 

71 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

72 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

73 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 5,000.00 

      5,000.00 25,000.00       25,000.00 30,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

74 
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน     

127,400.00 
  127,400.00           127,400.00 ห้องเรียน วคทส. 

75 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ม.3 , ม.6 และติว
เข้ม สอวน.) 

15,000.00 
      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

76 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 28,000.00 

      28,000.00 20,000.00       20,000.00 48,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

77 
ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก (สอวน.) 

          
20,000.00 

      20,000.00 20,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

78 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

170,000.00 
      170,000.00           170,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

79 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

1,000.00 
      1,000.00           1,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

80 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (ม.๓ และ ม.
๖) 

13,000.00 
      13,000.00           13,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

81 
สอนเสริมเพ่ือปรับพื นฐานภาษาอังกฤษนักเรียนระดับชั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (กลุ่มอ่อน) 

15,000.00 
      15,000.00           15,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

82 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 555,000.00 

      555,000.00 398,000.00       398,000.00 953,000.00 งานวัดผลฯ 

83 
การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล 15,000.00 

      15,000.00 15,000.00       15,000.00 30,000.00 งานวัดผลฯ 

          



 
 

 67 
 ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

84 

4 

11 

การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 20,000.00 
      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

85 
พัฒนาศักยภาพครูในโครงการ 

    
32,900.00 

  32,900.00           32,900.00 ห้องเรียน SMTE. 

86 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
ตาม 5’Step for student development 

25,000.00 

      25,000.00           25,000.00 งานมาตรฐานสากล 

87 
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active 
Learning โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

345.00 

      345.00 655.00       655.00 1,000.00 งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

88 
13 

การบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 0.00 
                    งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

89 
การบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 2,400.00 

      2,400.00           2,400.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

90 

14 

การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 20,000.00 
      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

91 
พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8,000.00 
      8,000.00 12,000.00       12,000.00 20,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

92 
พัฒนาส่ือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

93 
การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี นาฏศิลป์ 
ทัศนศิลป์ 

5,000.00 
      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

94 
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

          
7,000.00 

      7,000.00 7,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

95 
พัฒนาทักษะการใช้ส่ือของครู อย่างมีประสิทธิภาพ 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานพัฒนาส่ือฯ 

96 
พัฒนาแพลตฟอร์มการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะครูมืออาชีพใน
ศตวรรษท่ี 21 

10,000.00 
      10,000.00           10,000.00 งาน รร. ประจ าต าบลฯ 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

97 
4 

 
พัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษท่ี 21   

  45,000.00   45,000.00     40,000.00   40,000.00 85,000.00 งานระบบเครือข่ายเทคโนฯ 

98 17 
ส่งเสริมการวิจัยแก้ปัญหาในชั นเรียน 

                      งานวิจัยฯ 

99 

5 18 

พัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม               

25,000.00 
  25,000.00 25,000.00 ห้องเรียน วคทส. 

100 
การศึกษาดูงาน 0.00 

                    กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

101 
พัฒนาศักยภาพครู (งานกลยุทธ์)   

  15,800.00   15,800.00     20,200.00   20,200.00 36,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

102 
โครงการพัฒนาครู ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง
ตามคุณลักษณะครูในศตวรรษท่ี 21     

68,920.00 
  68,920.00           68,920.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

103 
พัฒนาศักยภาพครู 

220,000.00 
      220,000.00 270,000.00       270,000.00 490,000.00 งานพัฒนาข้าราชการครูฯ 

104 

6 

10 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00 

      20,000.00           20,000.00 งานพัฒนาหลักสูตรฯ 

105 
19 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 20,000.00 
      20,000.00           20,000.00 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

106 
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

107 20 
พัฒนาประสิทธิภาพระบบงานแนะแนว 15,050.00 

      15,050.00 84,950.00       84,950.00 100,000.00 งานแนะแนว 

108 
7 21 

พัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้และ
ห้องปฏิบัติการส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

  

  127,140.00   127,140.00     45,000.00   45,000.00 172,140.00 ห้องเรียน วคทส. 

109 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการออม) 

30,700.00 
      30,700.00 4,300.00       4,300.00 35,000.00 งานธนาคารฯ 
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เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

110 

7 

 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึง
ความรู้และสร้างบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 

  
  566,100.00   566,100.00     745,400.00   745,400.00 1,311,500.00 งานระบบเครือข่ายเทคโนฯ 

111 

22 

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 72,500.00 
      72,500.00 27,500.00       27,500.00 100,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

112 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ 
(งานกลยุทธ์)               

100,000.00 
  100,000.00 100,000.00 ห้องเรียนภาษาจีน ญ่ีปุ่น 

113 
พัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู้   

  
906,451.00 

  906,451.00     420,701.00   420,701.00 1,327,152.00 ห้องเรียน EP/MEP 

114 
พัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้/การผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

5,300.00 
      5,300.00 4,700.00       4,700.00 10,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

115 

23 

ซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา 20,000.00 
      20,000.00           20,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

116 
พัฒนาส่ือกลุ่มสาระสุขศีกษาและพลศึกษา 10,000.00 

      10,000.00           10,000.00 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

117 
พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

  
  378,400.00   378,400.00     15,600.00   15,600.00 394,000.00 งานระบบเครือข่ายเทคโนฯ 

118 

8 

24 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ /กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 

7,750.00 
      7,750.00           7,750.00 งานสารสนเทศ 

119 
พัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย   

  6,500.00   6,500.00     2,506.30   2,506.30 9,006.30 งานระบบเครือข่ายเทคโนฯ 

120 25 
พัฒนาระบบงานสารบรรณและเว็บไซต์งานธุรการ 3,000.00 

      3,000.00           3,000.00 งานธุรการ 

121 26 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ / พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

3,000.00 

      3,000.00 2,000.00       2,000.00 5,000.00 งานแผนงาน 

122 27 
พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5,000.00 
      5,000.00           5,000.00 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
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         ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

123 

8 

27 

นิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2,200.00 
      2,200.00           2,200.00 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

124 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

575.00 
      575.00 425.00       425.00 1,000.00 กลุ่มสาระฯ วิทย์ฯ เทคโนฯ 

125 
พัฒนาระบบนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล 8,360.00 

      8,360.00 1,640.00       1,640.00 10,000.00 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 

126 
การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1,500.00 

      1,500.00           1,500.00 กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

127 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ/ พัฒนาระบบ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวนผลการด าเนินงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

          

2,000.00 

      2,000.00 2,000.00 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

128 
พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม ทบทวนผล การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

6,500.00 
      6,500.00 13,500.00       13,500.00 20,000.00 งานนิเทศฯ 

129 

พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ /พัฒนาระบบ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ทบทวน ผลการด าเนินงาน น าเสนอผล
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

150,000.00 

      150,000.00           150,000.00 งานแผนงาน 

130 

28 

ขับเคล่ือนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ 
OBECQA 

25,000.00 
      25,000.00           25,000.00 งานมาตรฐานสากล 

131 
ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรงานการเงินโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ 

0.00 
                    งานการเงินฯ 

132 
งานพัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 120,000.00 

      120,000.00           120,000.00 งานประชาสัมพันธ์ 

133 
พัฒนาระบบงานด้วยระบบคุณภาพ 7,250.00 

      7,250.00 2,250.00       2,250.00 9,500.00 งานชุมชนฯ 

134 29 

พัฒนาระบบบริหารด้วยระบบคุณภาพ /พัฒนาระบบก ากับ 
ติดตามงานตาม โครงสร้างของโรงเรียน ให้ด าเนินงานภายใต้
กลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

5,000.00 

      5,000.00           5,000.00 งานแผนงาน 
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         ตารางที่ 26 (ต่อ) 

ล า
ดับ

 

โค
รง

กา
ร 

(ห
ลัก

) 

กิจ
กร

รม
 (ห

ลัก
) 

กิจกรรม กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมทั้งสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 63- 30 ก.ย. 64 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ 
เงิน
อื่นๆ  รวม 

135 

8 29 

การจัดท ามาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

17,000.00 
      17,000.00           17,000.00 งานประกันคุณภาพฯ 

136 
เตรียมความพร้อมและด าเนินงานเพื่อรองรับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

17,500.00 
      17,500.00           17,500.00 งานประกันคุณภาพฯ 

137 
ทบทวนและรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

23,000.00 
      23,000.00 2,000.00       2,000.00 25,000.00 งานประกันคุณภาพฯ 

138 

9 30 

นิเทศ PLC กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  0.00 
                    กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 

139 
พัฒนาสมรรถนะครู 

107,200.00 
      107,200.00 72,800.00       72,800.00 180,000.00 งานพัฒนาข้าราชการครูฯ 

140 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 

2,500.00 
      2,500.00 2,500.00       2,500.00 5,000.00 งานศูนย์ HCEC 

141 
10 31 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
    

30,880.00 
  30,880.00           30,880.00 ห้องเรียน EP/MEP 

142 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 18,550.00 

60,000.00     78,550.00 31,950.00       31,950.00 110,500.00 งานชุมชนฯ 

                 
  

        
  

    

รวมทั้งสิ้น  2,900,687.00 1,614,435.00 6,546,154.00   11,061,276.00 1,541,263.00 949,125.00 2,834,012.30   5,324,400.30 16,385,676.30   
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ตารางที่ 27 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งานหลักสูตรสถานศึกษา 

1 1,13,24 3,6,19 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ประชุมสัมมนาแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กลุ่มศักยภาพนักเรียน  
2.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนการจัดท าหลักสูตร
แกนการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ปรับปรุง 2560  
3.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
ส่งเสริมในการพัฒนาหลักสูตร  
4.ประเมินและปรับปรุงการใช้
หลักสูตร 

โรงเรียนมีหลักสูตร 
สถานศึกษารองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

โรงเรียนมีหลักสูตร 
สถานศึกษารองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

10 ต.ค. 63-  
30 ก.ย. 64 

30,000   30,000 1.นางสาวบุญล้อม 
กันตรง  
2.คณะกรรมการ
งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการ
จัดการเรียน การ
สอน 
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ตารางที่ 27 (ตอ่) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2 1,7,9 1,2,9 ทัศนศึกษาแหลง่
เรียนรู้ 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้สภาพจริง
นอกชั้นเรียน 
 ตามจุดเน้นแต่ละระดับชั้น 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาสภาพจริงจาก
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  
2. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่มร่วมคิด
ร่วมท าซึ่งจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ และทักษะ
กระบวนการต่างๆ  
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จัก
การน าความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์
และแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 4. 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และยอมรับความคิด
วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้
ศึกษาแนวทางในการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

ผู้เรียนร้อยละ 100  
มีค่านิยม 12 ประการ 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของ
สังคม 

100 10 ต.ค. 63-  
30 ก.ย. 64 

602,400 301,200   903,600  นางปัทมา  
ชลเทพ  
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

3 1,2,2 1,1,1 พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
กระบวนการ 
Active 
Learning 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนตาม
กระบวนการ Active learning 
วิจัยในชั้นเรียน และเข้ารับการ
อบรมกับหน่วยงานอ่ืน 2.จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการ Active 
learning 

1. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่
มีกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามกระบวนการ 
Active Learning และ
ร่วมกันจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการ
แบบสหวิทยาการ ที่ใช้
สภาพสิ่งแวดล้อมแหลง
เรียนรู้ของชุมชนเป็น
สถานการณ์เรียนรู้ 2.ครู
มีบันทึกผลการเรียนรู้
และวิจัยชั้นเรียน ที่
แสดงศักยภาพ ทักษะ 
ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยที่เป็นไปตามเกณฑ์
ของตัวชี้วัดรายวิชาใน
แต่ละกลุ่มศักยภาพของ
ผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับ
ไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการ 
Active learning พัฒนา
นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหา
การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต
ในชุมชนท้องถิ่น 

90 30-ก.ย.-64 5,000 5,000 10,000 1.นายศักด์ิชาย 
เกษร 2.นาง
ศรีวรรณ ลมสูงเนิน 
3.นางพิสมัย ทอง
อาบ 4.หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุก
กลุ่ม 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

4 3,23,43 2,4,13 การบริหาร

จัดการ 

ชั้นเรียนเชิงบวก 

1. การบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก  

2. กิจกรรม PLC 

1. ครูการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเชิงบวก ท าให้

ผู้เรียนรักการเรียนรู้

และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง

มีความสุข  

2.ครูมีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

เพื่อให้ผู้เรียนรักการ

เรียนรู้และเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ 98 

 มีน้ าหนักส่วนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

98 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

    0 นางศรีวรรณ  

ลมสูงเนิน 

 

 

 

 

 

 



 76 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

5 2,2,2 1,1,1 พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน 

ด้านวิชาการ 

1. พัฒนาคุณภาพวิชาการของ

นักเรียน 

   1.1 ปฐมนิทศนักเรียนใหม่ 

ม.1 ,ม.4 

   1.2 OPEN HOUSE  

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ  

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

กีฬา  

4. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี

ผลงานเชิง 

นวัตกรรมในสาขา

วิชาชีพตามแผนการ

เรียน  

2. เพื่อให้นักเรียนได้

น าเสนอและเผยแพร่

ผลงานเชิงนวัตกรรม  

3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียน

ด้านทักษะอ่ืนๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 90  

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 

learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

295,145 221,115 516,260 1.นายศักด์ิชาย 

เกษร  

2.นางศรีวรรณ  

ลมสูงเนิน  

3. นางพิสมัย ทอง

อาบ  

4. หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระฯ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6 3,13,24 3,6,19 งานพัฒนา

กระบวน 

การเรียนรู้ 

1.ประชุมสัมมนาแนวทาง 

การจัดกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ติดตาม ประเมินผล 2..

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ

ส่งเสริมในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 3.นิเทศก ากับ ติดตาม 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

สถานศึกษามี

กระบวนการพัฒนา 

การจัดการเรียนการ

สอนรองรับกลุ่ม

ศักยภาพผู้เรียนที่

หลากหลายและ

สอดคล้องกับท้องถิ่น มี

แหล่งเรียนรู้และข้อมูล

สารสนเทศที่ตรงตาม

ความต้องการของ

ผู้เรียน 

โรงเรียนมีหลักสูตร 

สถานศึกษาที่มีโครงสร้าง

การเรียนที่รองรับกลุ่ม

ศักยภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลายและ

ด าเนินการอย่างเป็น

ระบบ (ระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม) 

ระดับ

คุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000   20,000 นายศักด์ิชาย เกษร  

นางเยาวลักษณ์ 

น้อยมิ่ง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

7 1,7,9 1,2,9 พัฒนาคุณภาพ

การบริหาร

จัดการ 

กิจกรรมชุมนุม 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการกิจกรรมชุมนุม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

เลือก 

กิจกรรมชุมนุมที่ถนัด

และสนใจอย่างมี

เสรีภาพตาม

ประชาธิปไตย  

2. เพื่อปลูกฝังผู้เรียน

เลือกกิจกรรมที่มี

ประโยชน์และสนับสนุน

คุณธรรมจริยธรรมและ

ความเป็นไทยสู่การ

ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต  

3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน

ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง

อย่างสร้างสรรค์สร้าง

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ

ติด 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มี

ค่านิยม 12 ประการ 

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

4,500 3,500 8,000 นายศักด์ิชาย เกษร  

นางเยาวลักษณ์ 

น้อยมิ่ง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

8 3,13,24 3,6,19 งานพัฒนา

กระบวนการ

เรียนรู้ 

1.ประชุมสัมมนาแนวทางการ

จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ติดตาม ประเมินผล  

2.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ

ส่งเสริมในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้  

3.นิเทศก ากับ ติดตาม การจัด

กระบวนการเรียนรู้ 

สถานศึกษามี

กระบวนการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน

รองรับกลุ่มศักยภาพ

ผู้เรียนที่หลากหลาย

และสอดคล้องกับ

ท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้

และข้อมูลสารสนเทศที่

ตรงตามความต้องการ

ของผู้เรียน 

โรงเรียนมีหลักสูตร

สถานศึกษาที่มีโครงสร้าง

การเรียนที่รองรับกลุ่ม

ศักยภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลายและ

ด าเนินการอย่างเป็น

ระบบ (ระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม) 

ระดับ

คุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นายศักด์ิชาย เกษร 

นางเยาวลักษณ์ 

น้อยมิ่ง 

9 1,4,2 1,1,4 การจัดกิจกรรม

การการสอน

ทางไกลในช่วง

สถานการณ์ 

COVID 19 

กระบวนการเรียนรู้/สื่อ/นวตก

รรม ทางระบบออนไลน ์

ครูสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ผ่านช่องทาง

ออนไลน ์มีสื่อ

ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ในสถานการณ์

การระบาดของโรค 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

150,600 0 150,600 นายศักดิชาย เกษร 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

10 1,8,11 1,2,8 ภาษากวีสตรีสิริ

เกศ 

1.จัดการประกวดแต่งค า

ประพันธ์ ประเภทกลอน

สุภาพ ทุกระดับ (ยุวกวีสตรี

สิริเกศ)  

2.การจัดนิทรรศการแต่งค า

ประพันธ์ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมส่งเสริม

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  

2. เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมยุวกวีสตรีสิริเกศ  

3. เพื่อตระหนักถึง

ความส าคัญของการแต่ง

ค าประพันธ์  

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน

เก่ียวข้องเข้าร่วมงาน ให้

ความร่วมมือในการจัด

กิจกรรมและมีความพึง

พอใจในกิจกรรม  

5.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

เห็นความส าคัญและร่วม

สืบสานอนุรักษ์การแต่งค า

ประพันธ์ที่ถูกต้องตาม

ฉันทลักษณ ์

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีส่วน

ร่วมในกิจกรรมส่งเสริม

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,500 0 2,500 นายชาญชัย กุศล

คุ้ม นางสาวจุธาภัค 

วรโคตร นางสาวณ

ภัษชนันทน์ 

อาภรณ์ศรี 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

11 1,5,5 1,3,10 ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ภาษาไทย 

1.กิจกรรมสอนเสริมระดับชั้น 

ม.3 และ ม.6  

2.กิจกรรมคัดเลือกเพชร

ภาษาไทย  

3.กิจกรรมสอบแข่งขันเยาวชน

คนเก่งภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนร้อย

ละ 76 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต้ังแต่

ระดับดีขึ้นไป  

2. เพื่อให้นักเรียนมีผล

การสอบวัดระดับชาติ 

O-NET ระดับ ม.3 และ 

ม.6 ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลัก สูงกว่า

ระดับประเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,000 0 5,000 กิจกรรมสอนเสริม

ระดับ ม.3 และ ม.6 -

นางอัญชลี สามสี -

นางสาวจุธาภัค วร

โคตร -นางพวงเพชร 

โพธิ์ชัย - นายชาญชัย 

กุศลคุ้ม - นางล าใย 

ศรีนุกูล 

 กิจกรรมคัดเลือก

เพชรภาษาไทย - นาง

วราพร เจริญยุทธ - 

นางวณิชยา รัฐอุบล - 

นางสาวจุฑารัตน์ 

นามวงษ์  

กิจกรรมเยาวชนคน

เก่ง - นางล าใย ศรีนุ

กูล - นางบุญญาพร 

บูรณะศรี 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

12 3,22,42 4,22,14 การผลิตสื่อเพื่อ

พัฒนาการเรียน

การสอน

ภาษาไทย 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การผลิตสื่อและเทคโนโลยี

ภาษาไทย”  

2. การผลิตสื่อของครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

3.การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 

1. เพื่อพัฒนา การผลิต

สื่อการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและ

ทันยุคทันสมัย ใน

ปัจจุบัน  

2. เพื่อให้ครูใช้

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้ 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะ

การใช้สื่อเทคโนโลยี ที่

แสดงการใช้ตามแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

และมีการบันทึกการใช้สื่อ

เป็นเชิงประจักษ์ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

200,000   200,000 นางวิราวรรณ ยก

พล นางสาวบุญ

ล้อม กันตรง นาย

เวโรจน์ ทองเถาว์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

13 2,12,19 4,8,27 พัฒนาระบบ

นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ทบทวน

ผลการ

ด าเนินงาน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

1. นิเทศการสอนของครู  

2. รับการนิเทศจาก

คณะกรรมการ กระบวนการ

นิเทศการสอน -ประชุมก่อน

การนิเทศสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการ

นิเทศ -ก าหนดขั้นตอนการ

นิเทศ (แบบเป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ) -เข้านิเทศการ

สอนอย่างน้อยเทอมละ 2 คร้ัง 

- วิเคราะห์กระบวนการเรียน

การสอน และพฤติกรรมผู้สอน 

-ประชุมนิเทศปรึกษาหารือ

ประเมินผล - การเสนอแนะให้

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอน  

3.รายงานโครงการ 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ 

ก ากับติดตาม การ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ระบบการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าของพันธ

กิจ และเป้าประสงค์การ

เป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากลและ

มัธยมศึกษา 4.0 บนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

ระดับ

คุณภาพ 

ยอดเย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,000 0 5,000 นางพวงเพชร โพธิ์

ชัย นางสาวพันิภา 

จันทะโสม นาย

เวโรจน์ ทองเถาว์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

14 1,1,1 1,1,5 ส่งเสริม

ความสามารถ

ด้านการอ่าน 

เขียน และ

สื่อสารภาษาไทย 

1.กิจกรรมเข้าค่ายการอ่าน

ฝึกอบรมทักษะการอ่าน การ

เขียนและการสื่อสาร  

2. กิจกรรมทดสอบความรู้ด้าน

การอ่าน การเขียนและการ

สื่อสารภาษาไทย  

3.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้

นักเรียนปลอดจากการอ่านไม่

ออก เขียนไม่ได้ และเขียนไม่

สวย 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะในการอ่าน การ

เขียนภาษาไทยและ

สื่อสารที่ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนผ่าน

เกณฑ์การอ่าน การ

เขียนและการสื่อสาร

ภาษาไทยตามเกณฑ์แต่

ละช่วงชั้น  

3. เพื่อให้นักเรียนปลอด

จากการอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง 

เขียนไม่คล่อง และเขียน

ไม่สวย 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ

การ อ่าน เขียน สื่อสาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชั้นต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป

โดย ผู้เรียนร้อยละ 98 มี

ทักษะการอ่าน เขียน 

ภาษาไทย และสื่อสาร

ภาษาไทย (100),ผู้เรียนร้อย

ละ 80 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ,ผู้เรียนร้อยละ 

76 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศที่ 2,

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการคิด

ค านวณ 

98   33,000 0 33,000 กิจกรรมเข้าค่ายฯ 

นายนพพร ศร

ปัญญา นางสาว

จุฑารัตน์ นามวงษ์ 

นางสาวณภัษช

นันทน์ อาภรณ์ศรี 

-กิจกรรมทดสอบ

ความรู้ นายนพพร 

ศรปัญญา ครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย -

กิจกรรมรณรงค์

ส่งเสริมปลอดจาก

การอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ เขียนไม่

สวย นางสาวณ

ภัษชนันทน์ 

อาภรณ์ศรี นางพันิ

ภา จันทะโสม 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

15 1,2,2 1,1,1 รักษ์ไทยใส่ใจ

ภาษา 

1.ตอบค าถามสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชนไทย  

2.โครงงาน  

3.แต่งค าประพันธ์สารานุกรม

ไทยส าหรับเยาวชน  

4.กล้าวรรณกรรม  

5.เกมต่อค าศัพท์ภาษาไทย  

6.ส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนร่วม

แข่งขันทักษะทาง

ภาษาไทย  

2. เพื่อให้นักเรียนได้

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 

Learning  

3. เพื่อให้นักเรียน

พัฒนานวัตกรรมใช้

แก้ปัญหาการด าเนิน

ชีวิต ด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถิ่น  

4. เพื่อพัฒนาส่งเสริม

นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมตอบค าถาม

สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ  

 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90         - กิจกรรม ตอบ

ค าถามสารานุกรม

ไทย นางพวงเพชร 

โพธิ์ชัย นายเวโรจน์ 

ทองเถาว์ - 

กิจกรรมโครงงาน 

นางวิราวรรณ ยก

พล นางสาว

กานตชนน์ ชาว

ประสา - กิจกรรม

แต่งค าประพันธ์

สารานุกรมไทย 

นางสาวจุธาภัค วร

โคตร นางสาวณ

ภัษชนันทน์ 

อาภรณ์ศรี -

กิจกรรมกล้า

วรรณกรรม นาง

วราพร เจริญยุทธ  



 86 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

15 1,2,2 1,1,1 รักษ์ไทยใส่ใจ

ภาษา 

1.ตอบค าถามสารานุกรม

ไทยส าหรับเยาวชนไทย  

2.โครงงาน  

3.แต่งค าประพันธ์

สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชน  

4.กล้าวรรณกรรม  

5.เกมต่อค าศัพท์ภาษาไทย  

6.ส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง

ภาษาไทย 

5. เพื่อพัฒนาส่งเสริม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงงานสารานุกรมไทย

ส าหรับเยาวชนระดับ

จังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ  

6. เพื่อพัฒนาส่งเสริม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

แต่งค าประพันธ์

สารานุกรมไทยส าหรับ

เยาวชนระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับชาติ  

7. เพื่อพัฒนาส่งเสริม

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

กล้าวรรณกรรมระดับชาติ  

8. ส่งเสริมอัจฉริยภาพ

ด้านภาษาไทยของ

นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90         กิจกรรมเกมต่อ

ค าศัพท์ภาษาไทย 

นางอัญชลี สามส ี-

กิจกรรมส่งเสริม

อัจฉริยภาพทาง

ภาษาไทย นางวรา

พร เจริญยุทธ นาง

วณิชยา รัฐอุบล 

นางสาวจุฑารัตน์ 

นามวงษ์ นางสาว

กานตชนน์ ชาว

ประสา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

16 1,2,2 1,1,1 การเข้าค่าย

คณิตศาสตร์

(Math Camp) 

- จัดกิจกรรมการเข้าค่าย

คณิตศาสตร์ (Math Camp 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา  

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

25,000 0 25,000 นายวิทยา อินธิ

มาศ  

นางกิ่งแก้ว แดง

งาม 

17 1,2,2 1,1,1 การแข่งขัน

ทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 

1. การแข่งขันเวทคณิต  

2.การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

3. การแข่งขันสูตรคูณ  

4. การแข่งขัน A-Math  

5. การแข่งขัน Sudoku  

6. การแข่งขัน หมากล้อม  

7. การแข่งขันคณิตศิลป ์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะและความสามารถ

ด้านการคิดค านวณ  

2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะและความสามารถ

ในการให้เหตุผล  

3. เพื่อเตรียมความพร้อม

ส าหรับครูและนักเรียนใน

การแข่งขันทางวิชาการ 

ในระดับต่างๆ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 14,000 14,000 นางสาวปวีณ์ธิดา 

สังวัง  

นางสุวิมล โคตร

สมบัติ  

นางไสว ทองเพ็ชร  

นางพรวิรุณ 

ประเสริฐสังข์  

นางสาวเพ็ญ

ประภา บุญพิพัฒน์

มงคล 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

18 1,5,6 1,3,10 ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

1. สอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 

(o-net)  

2. คลินิกคณิตศาสตร์  

3. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

1. เพื่อพัฒนาให้

นักเรียนมีทักษะด้าน

การคิดค านวณและเห็น

ความส าคัญของการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์  

2. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก

วางแผนในการพัฒนา

ตนเองในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ 

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ

วัดระดับชาติ O-NET 

ระดับ ม.3 และ ม.6 ใน

สาระการเรียนรู้หลักสูง

กว่าระดับประเทศ (ระดับ

คุณภาพดีเลิศ) 

ระดับ

คุณภาพดีเลิศ 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,000 0 5,000 นางเยาว์ลักษณ์ 

พุทธเสน  

นางกิตติยา ส่งสุข  

นางกิ่งแก้ว แดง

งาม 

19 1,5,5 1,3,10 พัฒนา

อัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ 

- การอบรมการพัฒนา

กระบวนการคิดและการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ -

การสอบแข่งขัน เยาวชนคน

เก่งคณิตศาสตร์ - การพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิดโดยใช้

สื่อ Play Facto -น านักเรียน

ไปแขง่ขันทักษะทาง

คณิตศาสตร์ 

1. เพื่อพัฒนานักเรียน

ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพิ่มสูงขึ้น 2. เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียนมี

การพัฒนาตนเองในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,000 25,000 30,000 นางพรวิรุณ 

ประเสริฐสังข์ นาง

เยาว์ลักษณ์ พุทธ

เสน นางสาววีระยา 

บุญพามา นางสาว

พิชญาภา สีนามะ 

นางสาวอารยา 

โพธิสาร 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

20 1,1,1 1,1,5 พัฒนาผู้เรียนมุ่ง

สู่โอลิมปิก

วิชาการ 

(คณิตศาสตร์) 

- จัดกิจกรรมสอนเสริมวิชา

คณิตศาสตร์ส าหรับโอลิมปิก

วิชาการ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีความรู้ ทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา 2. ส่งเสริม

ผู้เรียนที่มีความสามารถ

พิเศษ ได้รับการพัฒนา

ทักษะด้านวิชาการอย่าง

เต็มศักยภาพ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ

การ อ่าน เขียน สื่อสาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ของแต่

ละระดับชั้นต้ังแต่ระดับดีขึ้น

ไปโดย ผู้เรียนร้อยละ 98 มี

ทักษะการอ่าน เขียน 

ภาษาไทย และสื่อสาร

ภาษาไทย (100),ผู้เรียนร้อย

ละ 80 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ,ผู้เรียนร้อยละ 

76 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศที่ 2,

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการคิด

ค านวณ 

98 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 15,000 15,000 นางสุพัตรา ไชย

โชติ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

21 3,22,42 2,4,14 การผลิตสื่อเพื่อ

พัฒนาการเรียน

การสอน

คณิตศาสตร์ 

การผลิตสื่อของครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี

การน าสื่อและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

สร้างองค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์  

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี

ทักษะในการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู

สามารถผลิตสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ผู้เรียนร้อยละ 83 เรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัย

อย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเน่ือง 

83 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นางสาวนันทนา 

สาลี 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

22 2,12,19 4,8,27 นิเทศการสอน

ของครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

นิเทศการสอนของครู เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ 

ก ากับติดตาม การจัดการ

เรียนการสอน การบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

รองรับการประกัน

คุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระบบการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าของพันธ

กิจ และเป้าประสงค์การ

เป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากลและ

มัธยมศึกษา 4.0 บนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,200 0 2,200 นางเมตตา ปัญญา

สิทธิ ์

23 1,2,2 1,1,1 การจัด

นิทรรศการ

คณิตศาสตร์ 

- การจัดนิทรรศการ

คณิตศาสตร์ - การน าเสนอ

โครงงาน ทางคณิตศาสตร์ - 

การประกวดผลงาน

สิ่งประดิษฐ์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

น าความรู้และทักษะ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

ได้แสดงออกซ่ึงความคิด

สร้างสรรค์ผ่านศิลปะทาง

คณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

43,000 0 43,000 นางฐานิตา วัฒ

นพฤกษชาติ  

นางเทพา สระแก้ว  

นางสาวพิมพส เชื้อ

ทอง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

24 1,2,2 1,1,1 การพัฒนาการ

เรียนการสอน

คณิตศาสตร์โดยใช้

สื่อเทคโนโลย ี

1. การอบรมการใช้เครื่องค านวณ

ทางวิทยาศาสตร ์ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ใช้เครื่องคิดเลขกราฟฟิกในการ

สร้างองค์ความรู้ทาง

คณิตศาสตร”์ - การน าเครื่องคิด

เลขกราฟฟิก ไปบูรณาการในการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ใช้งานโปรแกรม The 

Geometer’s Sketchpad 

เบื้องต้น” - การให้นักเรียนเข้าใช้

บริการห้องปฏิบัติการ GSP ใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ใช้งานโปรแกรม GeoGebra 

เบื้องต้นในการสร้างองค์ความรู้

ทางคณิตศาสตร”์ - การให้

นักเรียนเข้าใช้บริการ

ห้องปฏิบัติการ ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน

มีการน าสื่อและเทคโนโลยี

มาใช้ในการสร้างองค์

ความรู้ทางคณิตศาสตร ์ 

2. เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจในเนื้อหาทาง

คณิตศาสตร ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี

ทักษะในการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  

4. เพื่อส่งเสริมให้ครู

สามารถผลิตสื่อเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ้

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใช้แก้ปัญหาการ

ด าเนินชีวิตด ารงชีวิตใน

ชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

23,550 24,450 48,000 นางพิสมัย ทองอาบ  

นายประดิษฐ์ ส่งสุข  

นางสาวมะติกา สุธา

บุญ  

นางสาวอารยาโพธิ

สาร 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 

25 1,2,2 1,1, การส่งเสริมและ

พัฒนา

อัจฉริยภาพ

นักเรียน 

1. กิจกรรมน าเสนอโครงงาน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่

โรงเรียน  

2. ค่ายสะเต็ม (STEM)  

3. ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม  

4. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

5. ค่ายพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดและแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์  

6. ค่ายคณิตศาสตร์  

7. ค่ายพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

(Lab) 

 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะชีวิต สามารถ

สร้างองค์ความรู้ เพื่อ

กระบวนการแก้ปัญหา

ได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความคิดเชิงสร้างสรรค ์

สามารถผลิตนวัตกรรม

ได้ 3. เพื่อส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และค่านิยมที่ดี

งาม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

670,645 516,815 1,187,460 ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 

25 1,2,2 1,1, การส่งเสริมและ

พัฒนา

อัจฉริยภาพ

นักเรียน 

8. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสู่

โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอ

วน.) 

9. ค่ายพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดและแก้ปัญหา

โดยใช้ Play Facto  

10. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ระดับ สพม.28  

11. พัฒนานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดท า

โครงงานและน าเสนอโครงงาน 

ระดับ สพม.28  

12. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระดับ

โรงเรียน)  

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะชีวิต สามารถ

สร้างองค์ความรู้ เพื่อ

กระบวนการแก้ปัญหา

ได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความคิดเชิงสร้างสรรค ์

สามารถผลิตนวัตกรรม

ได้ 3. เพื่อส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และค่านิยมที่ดี

งาม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

670,645 516,815 1,187,460 ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 

25 1,2,2 1,1, การส่งเสริมและ

พัฒนา

อัจฉริยภาพ

นักเรียน 

13. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับ  

สพม.28 

14. ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้ใน

ท้องถิ่น  

15. ทัศนศึกษาแหลง่เรียนรู้

นอกสถานที่ (ต่างจังหวัด)  

16. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  

17. ปัจฉิมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา 3  

18. ค่ายส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะชีวิต สามารถ

สร้างองค์ความรู้ เพื่อ

กระบวนการแก้ปัญหา

ได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความคิดเชิงสร้างสรรค ์

สามารถผลิตนวัตกรรม

ได้ 3. เพื่อส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์และค่านิยมที่ดี

งาม 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

670,645 516,815 1,187,460 ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 



 96 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 

26 1,5,5 1,3,10 การส่งเสริม

ความเป็นเลิศ

ทางวิชาการและ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

1. สอนเสริมนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

2. การสอบวัดความรู้ และวัด

ทักษะทางวิชาการของ

หน่วยงานต่างๆ  

3. การสอบแข่งขันของ

โครงการ Thailand 

Educational Development 

and Evaluation Tests 

(TEDET) ของสถาบันส่งเสริม

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  

4. การสอบแข่งขันโครงการ 

Asian Science and 

Mathematics Olympiad 

(ASMO)  

5. การสอบแข่งขันทักษะทาง

วิชาการระดับนานาชาติ 

1. เพื่อสอนเสริม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3  

2. เพื่อแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ ของ

หน่วยงานต่างๆ  

3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

27,400 0 27,400 ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 

27 2,17,32 3,7,21 พัฒนาและ

ปรับปรุง

ซ่อมแซมห้อง

ศูนย์สื่อการ

เรียนรู้และ

ห้องปฏิบัติการ

ส าหรับนักเรียน

โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาห้องศูนย์สื่อและ

ห้องปฏิบัติการให้มี

ประสิทธิภาพ โดย  

1. ปรับปรุงและพัฒนาห้อง

ศูนย์สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม  

2.ปรับปรุงและพัฒนา

ห้องปฏิบัติการส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

เพื่อพัฒนาห้องศูนย์สื่อ

การเรียนรู้และพัฒนา

ห้องปฏิบัติการให้มี

ประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความ

ต้องการของผู้เรียนได้ 

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ 

ห้องสืบค้นความรู้ที่น า

ระบบเทคโนโลยีการ

เข้าถึงความรู้ แหล่ง

เรียนรู้ และบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

คุณภาพยอด

เย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

127,140 45,000 172,140 ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 

28 3,16,28 2,5,18 พัฒนาศักยภาพ

ครูด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 

ประชุม อบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม 

ครูได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองในการ 

ประชุม อบรม สัมมนา 

และศึกษาดูงานด้าน 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

และ สิ่งแวดล้อม 

ครูร้อยละ 100 มี

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพ การพัฒนา

วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล

รองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 25,000 25,000 ครูกลุ่มสาระ

การเรียรู้

คณิตศาสตร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

29 2,12,19 4,8,27 การนิเทศการ

จัดการเรียนการ

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1.นิเทศการสอนของครู  

2. รับการนิเทศจากสห

โรงเรียน/สพม.เขต 28 

กระบวนการนิเทศการสอน  

1.ประชุมก่อนการนิเทศสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ

กับผู้รับการนิเทศ  

2.ก าหนดขั้นตอนการนิเทศ 

(แบบเป็นทางการ และไม่เป็น

ทางการ)  

3.เข้านิเทศการสอนอย่างน้อย

เทอมละ๒คร้ัง  

4.วิเคราะห์กระบวนการเรียน

การสอน และพฤติกรรมผู้สอน  

4.ประชุมผู้นิเทศปรึกษาหารือ 

ประเมินผล  

5.การเสนอแนะให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การนิเทศ 

ก ากับติดตาม การ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

ระบบการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าของพันธ

กิจ และเป้าประสงค์การ

เป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากลและ

มัธยมศึกษา 4.0 บนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

คุณภาพยอด

เย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

575 425 1,000 1.นางแดงต้อย  

ปิ่นทอง  

2. นางนภสร 

 เลิศศรี 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30 2,17,30 3,17,22 พัฒนา

กระบวนการ

จัดการเรียนการ

สอน

วิทยาศาสตร์ 

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ปรับปรุง 

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  

2. อบรมครูเพื่อพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นสมรรถนะเป็นฐานโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพื่อจัดหา ปรับปรุง 

ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

ส่งเสริมการจัดเรียนการ

สอนทางด้านวิทยาศาสตร์  

2. เพื่อพัฒนาครูให้มี

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการที่มีต่อการจัด

สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

72,500 27,500 100,000 1.นางประภา  

สมสุข  

2.นางมนัสนันท์  

ละเลิศ  

3.นายบรรพชิต 

โพธิ์บอน 

31 1,2,2 1,1,1 ค่ายวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น

มัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

การสร้างองค์ความรู้ 

ความคิดเชิงสร้างสรรค ์

น าไปท าโครงงานวิทยา

ศาตร์ได้  

2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหาการ

ด าเนินชีวิตและด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

  10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

 25,000 25,000 1. นายณัฐวุฒิ หาร

ไชย  

2. นางสาวอรุณี 

สังขรัตน์  

3. นางสาวสุกัญญา 

โลนุสิทธิ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

32 1,9,12 1,1,2 จัดนิทรรศการ

สัปดาห์

วิทยาศาสตร์ 

1. การแสดงผลงานทาง

วิทยาศาสตร์  

2. การแข่งขันกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ 

เพื่อจัดนิทรรศการให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมต่างๆ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี

ทักษะการปรับตัวและเท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกและมี

เป้าหมายการเรียนรู้สร้าง

เป้าหมายชีวิตการงาน

และการประกอบอาชีพ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 40,000 40,000 1. นางวิรงรอง 

วิเศษ  

2. นางพณิฎาร์ 

ช านิกุล  

3. นางมนัสนันท์ 

ละเลิศ 

33 3,22,42 2,4,14 พัฒนาสื่อ 

เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมการ

เรียนการสอน

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

1. ส ารวจความต้องการใช้สื่อ

ในรายวิชาต่างๆ  

2. จัดท า/จัดหา/พัฒนาสื่อ  

3. น าสื่อไปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน  

4. ประเมินผลการใช้สื่อ  

5. น าผลมาปรับปรุงและ

พัฒนาการด าเนินงาน  

6. รายงานการสร้างและใช้สื่อ

และนวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

1. เพื่อจัดหาและจัดท า

สื่อการเรียนการสอนให้

สอดคล้องและเพียงพอ

กับความต้องการ  

2. ครูมีการใช้ สื่อ 

เทคโนโลยี และพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในแผนการจัดการ

เรียนรู้ 

ผู้เรียนร้อยละ 83 เรียนรู้

โดยใช้กระบวนการวิจัย

อย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเน่ือง 

83 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

8,000 12,000 20,000 1. นางสุกัญญา  

ทีงาม  

2. นางกนกอร 

 ณิชกุล 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

34 1,5,5 1,3,10 ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

(O-NET ม.3 , ม.

6 และติวเข้ม สอ

วน.) 

1. สอนเสริมเพิ่มเติมเน้ือหา

ตามโครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้(วิทยากรภายใน) 2. 

กิจกรรมติวให้ความรู้(วิทยากร

ภายนอก) 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับดีขึ้น

ไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  

2. คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบระดับชาติ O-

NET ระดับ ม.3 และม.

6 สูงกว่าระดับประเทศ 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,000 0 15,000 1. นางสาวกนกพร 

แฝงพงศ ์ 

2. นายณัฐพร  

ทองพูน 

35 3,16,28 2,5,18 การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร้อยละ 90 

ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

และศักยภาพครู เพื่อ

พัฒนาสมรรถนะและ

ศักยภาพครู

วิทยาศาสตร์ 

90   1 ก.พ. 63-  

31 มี.ค. 64 

      1. นางวิรงรอง 

วิเศษ  

2. นางแดงต้อย 

ปิ่นทอง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

36 1,2,2 1,1,1 ค่ายวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

1. จัดค่ายให้ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรม

ต่าง ๆ ฐานการดูดาวเบื้องต้น

(ทิศ, พิกัดท้องฟ้า, แผนที่ดาว )  

2. ฐานโปรแกรม Starry Night 

– ระบบสุริยะ  

3. ฐานปรากฏการณ์สาคัญทาง

ดาราศาสตร์  

4. ฐานกิจกรรมการแสดง 

Science Show “สร้างระบบ

คิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์”  

5. ฐานส่องกล้องดูดาว 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ด้าน

วิทยาศาสตร์ 2. เพื่อฝึก

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 3. เพื่อ

ปลูกฝังเจตคติที่ดีทาง

วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 90 ที่เข้า

ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 25,000 25,000 1. นายสุรชัย  

ดอกแก้ว  

2. นางแดงต้อย 

ปิ่นทอง  

3. นางกชพร 

รัตนธนากาญจน์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

37 1,2,2 1,1,1 พัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 

1. โครงงานวิทยาศาสตร์  

2. การใช้เคร่ืองมือทาง

วิทยาศาสตร์  

3. การตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  

4. การแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  

5. Science show ฯลฯ  

6. แฟนซีรีไซเคิล 

นักเรียนมีความรู้ 

ความสามารถพัฒนา

ผลงานเข้าสู่ประกวด

แข่งขันในระดับเขต ระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้น

ไปพัฒนาตนเอง พัฒนา

ผลงานเข้าสู่ประกวด

แข่งขันในระดับเขต

ระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ 

50 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 40,000 40,000 1. นางสาวธิดารัตน์ 

ค าแพง  

2. นางสาวพัลยมน 

เย็นสมุทร  

3. นายสุรชัย ดอก

แก้ว 

38 2,12,24 3,6,19 ทบทวนและ

พัฒนาหลักสูตร

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

1. ทบทวนและประเมินผลการ

ใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2563 

 2. พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี

การศึกษา 2564 

1. เพื่อทบทวนและ

ประเมินการใช้หลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์  

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้

ตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่

หลากหลายและสอดคล้อง

กับท้องถิ่น 

 ได้รับผลการประเมิน

การใช้หลักสูตรใน

ระดับคุณภาพ ยอด

เย่ียม 

 ยอดเย่ียม 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,015 0 5,015 นางเบญจวรรณ  

โทจันทร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE) 

39 3,20,36 2,4,11 พัฒนาศักยภาพ

ครูในโครงการ 

เพื่อพัฒนาครูให้มีกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ

เป็นฐาน 

ครูร้อยละ 100 ใช้

เทคโนโลยี ในการ

จัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ใช้

เทคโนโลยี ในการจัดการ

เรียนรู้ 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

32,900 0 32,900 นางมนัสนันท์ ละ

เลิศ นางประภา 

สมสุข 

40 1,2,2 1,1,1 ส่งเสริมความ

เป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดล้อม 

1. ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2. กิจกรรมแข่งขันฟิสิกส์

สัประยุทธ์  

3. กิจกรรมทัศนศึกษานอก

สถานที ่ 

4. กิจกรรมประชุมวิชาการ

และน าเสนอโครงงาน 

5. กิจกรรมปฐมนิเทศและ

พัฒนาศักยภาพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้เต็ม

ความสามารถ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

293,000 471,000 764,000 นางประภา สมสุข  

นางสุพัตรา ไชย

โชติ  

นางสาวพัลยมน 

เย็นสมุทร  

นางมนัสนันท์ ละ

เลิศ  

นางสาวธิดารัตน์ 

ค าแพง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE) 

41 1,2,2 1,3,5 พัฒนา

อัจฉริยภาพและ

ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จิตอาสา 

1. พัฒนาอัจฉริยภาพ  

2. แข่งขันทักษะทางวิชาการ  

3. ค่ายพัฒนาอัจริยภาพด้าน 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี  

4. กิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถทางภาษา  

5. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้

สู่ชุมชน  

6. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนทางด้าน

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยีให้เต็ม

ความสามารถ  

2. เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียนใน

โครงการ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

103,700 43,400 147,100 นายสุรชัย ดอก

แก้ว  

นางสุกัญญา ทีงาม  

นางสาววิภาพร 

ชิณะแขว  

นางสาวชนกพร สติ

ภาบุญโสดากร  

นางสาวกนกพร 

แฝงพงศ ์ 

นายบรรพชิต โพธิ์

บอน  

นางสาวกนกพร 

แฝงพงศ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

42 2,2,2 1,1,1 ส่งเสริมการบูร

ณาการในวิชา

โครงงานฯ 

-ท าแผนการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้โครงงานสู่การปฏิบัติ -จัด

เวทีแสดงศักยภาพผู้เรียน -

คัดเลือกโครงงานดีเด่นเข้า

แข่งขันระดับจังหวัด/ภาค/

ระดับประเทศ -สรุป

ประเมินผลและน าผลมา

ปรับปรุง/พัฒนา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้มี

การพัฒนาด้านการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย  

2. เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย 

อารมณ์ สังคม จิตใจ

และสติปัญญา  

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ตระหนักใน

คุณค่าของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 12,000 12,000 นางสาวญาณา วา

จนสุนทร  

นางสาวหน่ึงฤทัย 

จิบจันทร์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

43 1,5,5 1,3,10 ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้เรียน 

1 จัดค่ายสังคม  

2 จัดท าเอกสาร

ประกอบการสอนเสริมวิชา

สังคม 

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาสังคม

ศึกษาฯ 2.เพื่อยกระดับผล

การทดสอบรวบยอด

ระดับชาติกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมสูงขึ้น 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

28,000 20,000 48,000 นางบุษกรณ์ พรหม

พิลา นางเยาว

ลักษณ์ น้อยมิ่ง 

นางสาวฐิติยาภรณ์ 

ดุษฎีกุล 

44 1,5,5 1,3,10 ภูมิศาสตร์สู่

โอลิมปิก (สอ

วน.) 

เข้าค่าย เสริมความรู้ขั้นสูง

โดยวิทยากรจากภายนอก 

- เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสาระ

ภูมิศาสตร์กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม - เพื่อ

ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะ

อย่างเต็มศักยภาพ 

1. ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้นร้อย

ละ 76  

2. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ

และความสามารถในการ

เข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์

สู่โอลิมปิก(สอวน.)อย่าง

สม่ าเสมอและต่อเน่ือง 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 20,000 20,000 1. นางณัฐรดา สาลี  

2.นางพิสุทธิ์ศรี ธน

ทองค าเหลือ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

45 3,22,42 2,4,14 พัฒนาสื่อการ

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

สังคมฯ 

จัดหาสื่อให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ 

-เพื่อสร้างสื่อและเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู้ -

สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะ

การใช้สื่อเทคโนโลยี ที่

แสดงการใช้ตาม

แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และมีการบันทึก

การใช้สื่อเป็นเชิง

ประจักษ์ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นางสาวลลิตา สาย

แก้ว 

46 1,2,2 1,1,1 ส่งเสริม

อัจฉริยภาพ

ด้านสังคม 

กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

1. เพชรยอดมงกุฎ  

2. วันรพี  

3. รัฐศาสตร์  

4. ยุวฑิกสมาคม  

5. ตอบปัญหาสังคม  

6. งานสัปดาห์หนังสือ  

7. งานวันมนุษย์ศาสตร์  

8. สภาจ าลอง  

9. วันปฏิวัติสยาม  

10.ภูมิศาสตร์ สอวน. 

1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active Learning 2. เพื่อ

ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะ

อย่างเต็มศักยภาพ 3. เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

แสดงออกถึงความรู้

ความสามารถตามศักยภาพ

และความถนัดของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 90 

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 

learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิต

ด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,000 0 5,000 นางสาวกตัญญุตา 

ริมหนองอ่าง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

47 2,12,19 4,8,27 พัฒนาระบบ

นิเทศ ก ากับ

ติดตามและ

ประเมินผล 

-นิเทศการสอนของครู -รับการ

นิเทศจากคณะกรรมการ 

กระบวนการนิเทศการสอน 1.

ประชุมก่อนการนิเทศสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ

กับผู้รับการนิเทศ 

- เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การนิเทศ 

ก ากับ ติดตามการ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน 

ระบบการนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ที่แสดงถึง

ความก้าวหน้าของพันธ

กิจ และเป้าประสงค์การ

เป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากลและ

มัธยมศึกษา 4.0 บนพื้น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

คุณภาพยอด

เย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

8,360 1,640 10,000 นางไพล ีจันทร์

นิยม 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ 

48 1,2,2 1,1,1 พัฒนาศักยภาพ

นักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

นิติศาสตร์และ

รัฐศาสตร์ 

1. กิจกรรมเติมความรู้

นิติศาสตร์รัฐศาสตร์  

2. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

สถานที ่ 

3. ค่ายวิชาการนิติศาสตร์-

รัฐศาสตร์ 

1. เพื่อให้นักเรียนที่เข้า

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 

ปฏิบัติกิจกรรมตาม

กระบวนการ Active 

Learning  

2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้

ได้รับการพัฒนาความรู้

และทักษะอย่างเต็ม

ศักยภาพ  

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้มีโอกาสแสดงออกถึง

ความรู้ความสามารถ

ตามศักยภาพและความ

ถนัดของตนเอง 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ปฏิบัติ

กิจกรรมตามกระบวนการ 

Active learning พัฒนา

นวัตกรรม ใชแ้ก้ปัญหา

การด าเนินชีวิตด ารงชีวิต

ในชุมชนท้องถิ่น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

169,060 176,440 345,500 นางสาวกตัญญุตา 

ริมหนองอ่าง 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

49 3,10,15 1,1,3 กีฬาภายใน -กิจกรรมแข่งขันกีฬา -

กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน -

กิจกรรมเชียร์ -กิจกรรม

เดินขบวนพาเหรด 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

มีสุนทรียภาพ และ

ความสามารถป้องกัน

ตนเองจากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

250,000 0 250,000 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

50 1,10,15 1,1,3 ความเป็นเลิศ

ทางด้านกีฬา 

1กีฬานักเรียน สพม.28 2กีฬา

นักเรียนส่วนภูมิภาค 3กีฬา

เยาวชนแห่งชาติ 4

วอลเลย์บอล PEA 5

วอลเลย์บอลแอร์เอเชีย 6

วอลเลย์บอลเอสโคล่า 7

บาสเกตบอล TOA 8

บาสเกตบอลโมโน 9

บาสเกตบอล 3X3 สิงห์ 10

บาสเกตบอล 3X3 สพฐ. 11.,

มวยไทย,มวยสากลสมัครเล่น

ชิงแชมแห่งประเทศไทย 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

มีสุนทรียภาพ และ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

100,000 0 100,000 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

51 1,10,15 1,1,3 บาสเกตบอลสตรี

สิริเกศโอเพนคัพ 

คร้ังที่ 7 

-ประชาสัมพันธ์ -รับสมัคร -

ด าเนินการจัดการแข่งขัน

บาสเกตบอล 3X3 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

มีสุนทรียภาพ และ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นายพีรกานต์ 

หมวดแก้ว 

52 3,10,15 1,1,3 การแข่งขันฟุต

ซอลเพื่อความ

เลิศ 

-ประชาสัมพันธ์ -รับสมัคร -

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

ฟุตซอล 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

มีสุนทรียภาพ และ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

10,000 0 10,000 นายกิตติชัย อุทุม 

53 1,10,15 1,1,3 Fitness for 

Health 

-ประชาสัมพันธ์ -ปรับปรุงห้อง

ฟิตเนส -จัดซื้อจัดหา อุปกรณ์

ฟิตเนส -จัดกิจกรรมกรรม

ฟิเนสฟอร็เฮล -สรุปกิจกรรม

ฟิตเนสฟอร์เฮล 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

มีสุนทรียภาพ และ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

200,000 0 200,000 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

54 1,5,5 1,3,10 การจัดการเรียน

การสอนเพื่อ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

พัฒนาการเรียนการสอนวิชา

พลศึกษา วิชาสุขศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

1. เพื่อให้นักเรียนร้อย

ละ 76 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนต้ังแต่

ระดับดีขึ้นไป 

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ

วัดระดับชาติ O-NET 

ระดับ ม.3 และ ม.6 ใน

สาระการเรียนรู้หลักสูง

กว่าระดับประเทศ (ระดับ

คุณภาพดีเลิศ) 

ดีเลิศ 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

170,000 0 170,000   

55 1,10,15 1,1,3 ซ่อมแซมอุปกรณ์

กีฬา 

ติดต้ังไฟสนามฟุตบอล 

ปรับปรุงระบบไฟสนาม

บาสเกตบอล ปรับปรุงระบบ

ไฟสนามวอลเลย์บอล ปรับปรุง

ระบบไฟสนามตะกร้อ 

ปรับปรุงระบบไฟสนาม

แบดมินตัน ปรับปรุงตาข่ายกั้น

สนามฟุตซอล ซ่อมแซม

อุปกรณ์กีฬา 

ผู้เรียนมีพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย จิตใจ 

มีสุนทรียภาพ และ

ความสามารถป้องกัน

ตนเองจากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

56 2,18,33 3,7,23 พัฒนาสื่อกลุ่ม

สาระสุขศีกษา

และพลศึกษา 

1.มีการอบรมพัฒนาสื่อ 2. การ

ผลิตสื่อของครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

3.การใช้สื่อการจัดหการเรียนรู้ 

1.เพื่อการพัฒนาผลิต

สื่อการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและ

ทันสมัยปัจจุบัน เพื่อให้

ครูได้ใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 100 ใช้

เทคโนโลยี ในการจัดการ

เรียนรู้ 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

10,000 0 10,000 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 

57 2,15,27 4,9,30 นิเทศ PLC กลุ่ม

สาระสุขศึกษา

และพลศึกษา 

ประชุมกลุ่มสาระฯ นิเทศกลุ่ม

สาระฯ 

โรงเรียนมีแผนพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพครู

และมีบันทึกข้อมูล

ผลงานเชิงประจักษ์ที่

เป็นไปตามมาตรฐาน

ปฏิบัติงานรายปี 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาผ่านกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ(PLC)สอดคล้อง

กับความต้องการ

รายบุคคลและมีบันทึก

ข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์

ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 0 0 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

58 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนทางด้าน

ทัศนศิลป ์

1. พัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป ์ 

2. พัฒนาการเรียนการสอน

ทัศนศิลป ์ 

3. ศิลป์นิทรรศ์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพและ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 30,000 30,000 นายฉัตรชัย 

สุวรรณพรหม 

59 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนทางด้าน

นาฏศิลป์ 

1. พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์  

2. พัฒนาการเรียนการสอน

นาฏศิลป์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจมี

สุนทรียภาพและ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

55,000 10,000 65,000 นางระวีวรรณ 

บุญญาเลิศกีรติกุล 

60 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ

วงโยธวาทิต 

พัฒนาทักษะการปฏิบัติเคร่ือง

ดนตรีวงโยธวาทิต 

เพื่อให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพและ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

3,262,000 0 3,262,000 นายเอกรัตน์ ลับ

โกษา 

 

 

 



 117 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

61 2,12,19 4,8,27 การนิเทศกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

-นิเทศการสอนของครู - รับ

การนิเทศจากคณะกรรมการ 

กระบวนการนิเทศการสอน 1.

ประชุมก่อนการนิเทศสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ

กับผู้รับการนิเทศ 2.ก าหนด

ขั้นตอนการนิเทศ (แบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ) 3.

เข้านิเทศการสอนอย่างน้อย

เทอมละ 2 คร้ัง 4.วิเคราะห์

กระบวนการเรียนการสอนและ

พฤติกรรมของผู้สอน 5.ประชุม

นิเทศ ปรึกษาหารือและ

ประเมินผล 6.เสนอแนะให้

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การนิเทศ 

ก ากับ ติดตามการ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน 

- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ ได้รับการนิเทศ 

ร้อยละ 100 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

1,500 0 1,500 นายธีระเดช ทอง

อินทร์และคณะครู

กลุ่มสารการเรียนรู้

ศิลปะ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

62 1,5,5 1,3,10 ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ 

สอนเสริมเติมความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

1,000 0 1,000 นางระวีวรรณ 

บุญญาเลิศกีรติกุล 

63 3,22,42 2,4,14 การผลิตสื่อเพื่อ

พัฒนาการเรียน

การสอนดนตรี 

นาฏศิลป์ 

ทัศนศิลป ์

การผลิตสื่อของครูกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี

การน าสื่อและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

สร้างองค์ความรู้ตาม

แผนการจัดการเรียนรู้  

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูมี

ทักษะในการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีมาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้  

3. เพื่อส่งเสริมให้ครู

สามารถผลิตสื่อ

เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 90 มีทักษะ

การใช้สื่อเทคโนโลยี ที่

แสดงการใช้ตามแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

และมีการบันทึกการใช้สื่อ

เป็นเชิงประจักษ์ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,000 0 5,000 นายจิระพงษ์ พุ่ม

งาม 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

64 1,10,15 1,1,3 ส่งเสริม

อัจฉริยภาพของ

นักเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ศิลปะ 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านทัศนศิลป์ 2. ส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี  

3. ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านนาฏศิลป์ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพและ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 30,000 30,000 นายธีระเดช ทอง

อินทร์ 

65 1,10,15 1,1,3 พัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนทางด้าน

ดนตรี 

1. พัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติ

ดนตรีสากล 2. พัฒนาทักษะ

ด้านการปฏิบัติวงดนตรี

พื้นบ้าน 3. พัฒนาการเรียน

การสอนดนตรี 3.1 วงโยธ

วาทิต วงดนตรีสตริงและวง

ลูกทุ่ง 3.2 วงดนตรีไทย 3.3 วง

ดนตรีพื้นบ้าน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาร่างกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพและ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

214,500 35,000 249,500 นายเอกรัตน์ ลับ

โกษา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

66 1,1,1 1,1,5 นักเรียน

แลกเปลี่ยน 

สนับสนุนให้กับนักเรียนที่ไป

ต่างประเทศ (Outbound 

Student) 

สนับสนุนให้กับนักเรียน

ที่ไปต่างประเทศ 

(Outbound Student) 

นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีทักษะการฟัง 

พูด อ่าน เขียน 2. 

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 85 

3. 2. นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 4. มีทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อย

ละ 85 

85 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 0 0 นางจินต์ภาณี จัตุ

ชัย 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

67 1,1,1 1,1,5 การแข่งขัน

ทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน 

เขียนสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

และความสามารถใน

การคิดค านวณตาม

เกณฑ์ของแต่ละละดับ

ชั้น 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ

การ อ่าน เขียน สื่อสาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ

ความสามารถในการคิด

ค านวณตามเกณฑ์ของแต่

ละระดับชั้นต้ังแต่ระดับดีขึ้น

ไปโดย ผู้เรียนร้อยละ 98 มี

ทักษะการอ่าน เขียน 

ภาษาไทย และสื่อสาร

ภาษาไทย (100),ผู้เรียนร้อย

ละ 80 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ,ผู้เรียนร้อยละ 

76 มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศที่ 2,

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี

ความสามารถในการคิด

ค านวณ 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,000 0 15,000 นางสาวชุตินันท์ 

อินทร์ดา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

68 3,23,43 2,4,13 การบริหาร

จัดการชั้นเรียน

เชิงบวก 

-การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง

บวก -กิจกรรม PLC 

1. เพื่อให้ครูมีการ

บริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวก 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรักการ

เรียนรู้ และเรียนรู้

ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระดับความพึงพอใจต่อ

การบริหารจัดการชั้น

เรียนเชิงบวกของ

ครูผู้สอน(ระดับคุณภาพ

ยอดเย่ียม) 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,400   2,400 นายเด่นโชค ขุน

พันธุ ์

69 1,5,6 1,3,10 ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ (ม.

๓ และ ม.๖) 

1.กิจกรรมสอนเสริมวิชา

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

(นักเรียนกลุ่มอ่อนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่2) 

1.ผู้เรียนมีระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 3 และคะแนน

เฉลี่ยผลการสอบวัด

ระดับชาติ O-NET 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 

ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 ในสาระการ

เรียนรู้หลัก สูงกว่า

ระดับประเทศ 

-ผู้เรียนร้อยละ 75.50 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

75.5 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

13,000 0 13,000 1. นางสาวสุภัต

ตรา บุญภามา 2.

นางสาวเมธาวี เผื่อ

แผ ่
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

70 1,1,1 1,1,5 ฝึกสนทนา

ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 

4 

พัฒนาทักษะการพูดสนทนา

ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 

1.เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะในการ พูด

สนทนาภาษาอังกฤษที่

ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะการสื่อสารที่

ถูกต้อง 

.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม มี

ทักษะในการพูดสนทนา 

ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

2.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

มีทักษะการสื่อสารภาษา

ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 0   นางปิยาพร พรหม

ทา 

71 3,22,42 1,4,14 พัฒนาสื่อการ

เรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้  โรงเรียนมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อ สิ่งอ านวยความ

สะดวกรองรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของ

ครูและผู้เรียน 

1. ครูที่สามารถใช้สื่อ

เทคโนโลยี สื่อสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการจัด

กิจกรรม การเรียนรู้และมี

บันทึกการใช้เชิงประจักษ์

ร้อยละ 87 2. นักเรียนที่

ใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อสิ่ง

อ านวยความสะดวกใน

การจัดกิจกรรม การ

เรียนรู้และมีบันทึกการใช้

เชิงประจักษ์ ร้อยละ 87 

87 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 7,000 7,000 นางศิริพร นาม

จันทรา 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

72 1,1,1 1,1,5 เยาวชนคนเก่ง 1. ประชุมครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการจัดค่าย  

2. ส่งเสริมให้ครูสอน

ภาษาอังกฤษมีความรู้

ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน 3.เข้าค่าย

นักเรียน ม.ต้นเพื่อฝึกทักษะ

การสื่อสาร  

4. ให้ความรู้ในเร่ืองเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ กับครู 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้

ความ สามารถของครู

ในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษที่

ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะในการสื่อสารที่

ถูกต้อง 

1.ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมี

ความรู้ความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 

2. นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อย

ละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 0 0 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

73 1,1,1 1,1,5 ค่ายพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1.เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 

ที่ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะการสื่อสารที่

ถูกต้อง 

1.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

มีทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 80  

2.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

มีทักษะการสื่อสารภาษา 

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

 

30,000 30,000 นายทิฆัมพร จิ

รานันท์สิริ 

74 1,5,5 1,3,10 สอนเสริมเพื่อ

ปรับพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 

1 (กลุ่มอ่อน) 

1. ประชุมครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อม

ในการจัดกิจกรรม 2. จัดท า

แบบทดสอบเพื่อคัดกรอง

นักเรียนที่มีทักษะพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การ

สะกดค าศัพท์ และไวยากรณ์

พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ 3. 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 ท าแบบทดสอบ  

 

1. เพื่อพัฒนาพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี

คะแนนวัดความรู้

พื้นฐานภาษาอังกฤษ ไม่

ผ่านเกณฑ์ และมีปัญหา

ด้านการอ่านและการ

สะกดค า ศัพท์

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,000 

0 15,000 1. นางสาววนิดา 

ศรีธัญรัตน์  

2. นางวลัย นาม

วงศ ์



 126 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

74 1,5,5 1,3,10 สอนเสริมเพื่อ

ปรับพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 

1 (กลุ่มอ่อน) 

4. จัดกิจกรรมสอนเสริมใน

คาบ 8 ส าหรับนักเรียนที่มี

ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ด้านการอ่าน การสะกด

ค าศัพท ์และไวยากรณ์พื้นฐาน

ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 10 

ชั่วโมง ต่อ ภาคเรียน 

2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี

ต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

ผู้เรียนร้อยละ 76 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้ังแต่ระดับดีขึ้นไป 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,000 

0 15,000 1. นางสาววนิดา 

ศรีธัญรัตน์  

2. นางวลัย นาม

วงศ ์

75 1,1,1 1,1,5 ส่งเสริมความ

เป็นเลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

ภาษาอังกฤษ 

1.เพื่อให้นักเรียน มี

ทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

ที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้

นักเรียน มีทักษะการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 

1.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

มีทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80 2.นักเรียนที่

ร่วมกิจกรรมมีทักษะการ

สื่อสารภาษา

ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

7,500 

7,500 15,000 นางสาวชนกพร สติ

ภาบุญโสดากร 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

76 1,1,1 1,1,5 พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารส าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.นักเรียนมีทักษะใน

การ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง 

2. นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 

1.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

มีทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80 2.นักเรียนที่

ร่วมกิจกรรมมีทักษะการ

สื่อสารภาษา

ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,300 12,700 15,000 นางวลัย นามวงศ์ 

77 1,1,1 1,1,5 ส่งเสริมกิจกรรม

การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

(เทศกาลและวัน

ส าคัญตะวันตก) 

เทศกาลและวันส าคัญตะวันตก 

(คริสต์มาส วาเลนไทน์ ฮาโล

วิน) 

1.นักเรียนมีทักษะใน

การ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง  

2. นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสารที่ถูกต้อง 

1.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

มีทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80 2.นักเรียนที่

ร่วมกิจกรรมมีทักษะการ

สื่อสารภาษา

ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,000 0 15,000 นางดวงศิริ สุข

ประเสริฐ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

78 1,1,1 1,1,5 มัคคุเทศก์น้อย จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 

นอกสถานที่ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน

การฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 

มีทักษะในการ ฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80 2.นักเรียนที่

ร่วมกิจกรรมมีทักษะการ

สื่อสารภาษา

ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

4,600 0 4,600 นางวิจิตรา บุญเย็น 

79 1,1,1 1,1,5 พัฒนา

ภาษาต่างประเท

ศที่สอง 

1.งานเปิดโลก

ภาษาต่างประเทศทีสองและ

ตรุษจีน ตรุษญวน  

2.งานเยาวชนคนเก่ง  

3.พัฒนาสื่อภาษาต่างประเทศ

ที่สอง 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศที่สอง 

ได้อย่างถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนเกิด

แรงบันดาลใจมี

ความสามารถและ

ประสบการณ์ในด้าน

ต่างๆ 

1.นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสารภาษาต่างประเทศ

ที่สอง ร้อยละ 76  

2. นักเรียนมีความรู้

ความสามารถและน าไป

ต่อยอดความรู้หรือน าไป

ศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นายส าเริง บุญตา  

นางสาวเกศินี 

บรรจง  

นางสาวกุลมณี 

พรมศรี 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ญี่ปุ่น 

80 1,1,1 1,1,5 พัฒนาศักยภาพ

การเรียนรู้

ภาษาจีน-

ภาษาญี่ปุ่น 

1.การเรียนเสริมความรู้ 2. การ

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน-

ภาษาญี่ปุ่น  

3. เตรียมตัวเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

(ภาษาจีน – 

ภาษาญี่ปุ่น) อย่าง

ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนเกิด

แรงบันดาลใจมี

ความสามารถและ

ประสบการณ์ด้าน 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

(ภาษาจีน – 

ภาษาญี่ปุ่น) และน าไป

ต่อยอดหรือน าไปศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา

ได้ 

1. นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสารภาษาต่างประเทศ

ที่ 2 (ภาษาจีน – 

ภาษาญี่ปุ่น) ร้อยละ 76 

2. นักเรียนมีความรู้

ความสามารถและน าไป

ต่อยอดความรู้หรือน าไป

ศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

80,000 50,000 130,000 นางปิยลดา หาร

ไชย  
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ญี่ปุ่น 

81 1,1,1 1,1,5 ส่งเสริมกิจกรรม

การเรียนรู้ทาง

ภาษาและการ

สื่อสาร 

1. ค่ายภาษาและวัฒนธรรมพี่

น้องจีนญี่ปุ่นสัมพันธ์ 2. การ

แสดงผลการเรียนรู้และการ

ประชุมผู้ปกครอง  

3. ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้และ

ฝึกทักษะภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น

แบบเข้ม  

4. เข้าค่าย ณ ต่างประเทศ  

5. ส่งเสริมศักยภาพทักษะ

วิชาการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

(ภาษาจีน – 

ภาษาญี่ปุ่น) อย่าง

ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนเกิด

แรงบันดาลใจมี

ความสามารถและ

ประสบการณ์ด้าน 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

(ภาษาจีน – 

ภาษาญี่ปุ่น) และน าไป

ต่อยอดหรือน าไปศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษา

ได้ 

1. นักเรียนมีทักษะการ

สื่อสารภาษา 

ต่างประเทศที่ 2 

(ภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น) 

ร้อยละ 76 2. นักเรียนมี

ความรู้ความสามารถและ

น าไปต่อยอดความรู้หรือ

น าไปศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

142,050 61,950 204,000 นางปิยลดา หาร

ไชย 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ญี่ปุ่น 

82 2,17,31 3,7,22 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้เพื่อสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

จัดท าห้องเรียนคุณภาพ 1. เพื่อพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

ให้มีสิ่งอ านวยความ

สะดวก  

2. เพื่อปรับซ่อม

ห้องเรียนของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษศิลป์ – 

ภาษา (เน้นภาษาจีน – 

ภาษาญี่ปุ่น) 

1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน

ห้องเรียนให้มีสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่มีคุณภาพ 

2. ด าเนินการปรับซ่อม

ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 

ระดับ

คุณภาพยอด

เย่ียม 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 100,000 100,000 นางปิยลดา หาร

ไชย 

83 3,16,28 2,5,18 พัฒนาศักยภาพ

ครู 

ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูได้

พัฒนาตนเองตนจากการ

ประชุม อบรม สัมมนา พัฒนา

ครูตามคุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ 21 

1. ครูมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูและมี

แผนการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนา

วิชาชีพครู เป็น

รายบุคคล รองรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21  

 

1. ครูร้อยละ 100 มี

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพ การพัฒนา

วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล

รองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

  

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,800 20,200 36,000 นางปิยลดา หาร

ไชย 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ญี่ปุ่น 

83 3,16,28 2,5,18 พัฒนาศักยภาพ

ครู 

ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รูได้

พัฒนาตนเองตนจากการ

ประชุม อบรม สัมมนา พัฒนา

ครูตามคุณลักษณะในศตวรรษ

ที่ 21 

2. ครูมีการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนา

วิชาชีพครู เป็น

รายบุคคล โดยการสอบ

วัดระดับความรู้

ภาษาจีน และ

ภาษาญี่ปุ่น 

2. ครูร้อยละ 100 มีการ

พัฒนาศักยภาพการ

พัฒนาวิชาชีพครู เป็น

รายบุคคล โดยการสอบ

วัดระดับความรู้ภาษาจีน 

และภาษาญี่ปุ่น 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,800 20,200 36,000 นางปิยลดา หาร

ไชย 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 

84 1,1,1 1,1,5 พัฒนาทักษะ

ทาง

ภาษาอังกฤษ

และวิชาการ 

1. พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

และวิชาการ 1.1 EP/MEP OPEN 

HOUSE ระดับภาค / ประเทศ 2 

. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  

3. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  

4. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

5. การแข่งขันความสามารถทาง

วิชาการอ่ืนๆ 6 

6. กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้อง - พี่ 

EP/MEP 7 

7. กิจกรรมค่ายอาสา  

8. ค่ายวิทยาศาสตร ์(ปฐมนิเทศน์) ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 

4  

9. ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

10. กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก  

11. ทัศนศึกษาในประเทศ  

12. ทัศนศึกษาต่างประเทศ 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะการสื่อสาร ใน

การฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ  

ที่ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้จักการอยู่ร่วมกัน

เป็นหมู่คณะ  

3. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะในการเรียนรู้วิชา

วิทยาศาสตร์และ

วิชาการอ่ืน ๆ  

4. เพื่อให้นักเรียนได้มี

จิตสาธารณะ ใช้

ความสามารถในการ

ช่วยเหลือสังคม  

5. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้และตระหนักถึง

ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมระหว่าง

สังคมไทยและสังคมโลก 

1.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน 

เขียนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 

95  

2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

มีทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 78 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,682,208.0 0 2,682,208.0 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 

85 2,17,31 3,7,22 พัฒนาสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยืน 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่ง

อ านวยความสะดวก 

สภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้ที่แสดง

กรณีศึกษาตามศาสตร์

ของพระราชา  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

หนังสือแบบเรียน

ภาษาอังกฤษในรายวิชา

ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ  

3. เพื่อให้นักเรียนมีชุด

ปฏิบัติการเมื่อไป

ปฏิบัติงานทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ

สะดวก สภาพแวดล้อม 

แหล่งเรียนรู้ที่แสดง

กรณีศึกษาตามศาสตร์

ของพระราชา ระดับ

คุณภาพดีเย่ียม 

75 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

1,056,738 514,939 1,571,677 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์

 

 

 

 



 135 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 

86 1,1,1 1,1,5 พัฒนา

ทักษะทาง

ภาษาอังกฤ

ษและ

วิชาการ 

1. พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษและวิชาการ  

1.1 EP/MEP OPEN HOUSE ระดับภาค / ประเทศ  

1.2 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3  

1.3 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6 

 1.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1.5 การแข่งขันความสามารถทางวิชาการอ่ืนๆ  

1.6 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้อง - พี่ EP/MEP  

1.7 กิจกรรมค่ายอาสา 1.8 ค่ายวิทยาศาสตร์ 

(ปฐมนิเทศน์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  

1.9 ค่าวิชาการวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี  

1.10 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก  

1.11 ทัศนศึกษาในประเทศ  

1.12 ทัศนศึกษาต่างประเทศ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

การสื่อสาร ในการฟัง พูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ที่

ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่

คณะ  

3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

และวิชาการอ่ืน ๆ  

4. เพื่อให้นักเรียนได้มีจิต

สาธารณะ ใช้ความสามารถ

ในการช่วยเหลือสังคม  

5. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

และตระหนักถึงความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม

ระหว่างสังคมไทยและสงัคม

โลก 

1.นักเรียนที่

เข้าร่วม

กิจกรรมมี

ทักษะในการ

ฟัง พูด อ่าน 

เขียน

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 95  

2.นักเรียนที่

เข้าร่วม

กิจกรรม มี

ทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 78 

95/78 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,682,208 0 2,682,208 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 

87 2,17,31 3,7,22 พัฒนาสื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ 

พัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 1. เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่ง

อ านวยความสะดวก 

สภาพแวดล้อม แหล่ง

เรียนรู้ที่แสดง

กรณีศึกษาตามศาสตร์

ของพระราชา  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

หนังสือแบบเรียน

ภาษาอังกฤษในรายวิชา

ที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ  

3. เพื่อให้นักเรียนมีชุด

ปฏิบัติการเมื่อไป

ปฏิบัติงานทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 

โรงเรียนมีสิ่งอ านวยความ

สะดวก สภาพแวดล้อม 

แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์

ของพระราชา(ระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม) 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

1,056,738 514,939 1,571,677 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 

88 1,13,23 5,10,31 เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน

กับชุมชน 

เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

ผู้เรียนมีทักษะการ

ปรับตัวและรู้เท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกและมี

เป้าหมายการเรียนรู้ 

สร้างเป้าหมายชีวิตการ

ท างานและการ

ประกอบอาชีพ 

1. ผู้ปกครองนักเรียนที่

ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 

มีความเข้าใจวัตถุประสงค์

ของโครงการ ให้

ค าแนะน าและ

ข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนในระดับคุณภาพยอด

เย่ียม (ระดับคุณภาพ 5 : 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา) 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

30,880 0 30,880 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 

89 3,16,28 2,5,18 โครงการพัฒนา

ครู ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครู

พัฒนาตนเอง

ตามคุณลักษณะ

ครูในศตวรรษที่ 

21 

จัดท าแฟ้ม จรรยาบรรณ

วิชาชีพครูและแผนการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.ศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการ

เรียนการสอน EP/MEP 

1.เพื่อให้ครูในโครงการ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนา

วิชาชีพครูเป็น

รายบุคคล รองรับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 2. ครู

ในโครงการศึกษาดูงาน

โรงเรียนที่จัดการเรียน

การสอน EP/MEP เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. ครู ร้อยละ 100 มี

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนา

วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล 

รองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 

21 2. ครู ร้อยละ 80 

ร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนที่

เปิดสอน EP/MEP 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

68,920 0 68,920 นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

90 1,6,7 1,1,7 กิจกรรมการ

เรียนรู้บูรณาการ

เพื่อฝึกทักษะการ

เป็น

ผู้ประกอบการ 

จัดค่ายฝึกกระบวนการคิดการ

เป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล

หรือการสร้างแอพพลิเคชั่น

หรือ IoT(อย่างใดอย่างหน่ึง) 

จ านวน 1 ค่าย 

1. เพื่อฝึกกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ(Design 

Thinking) สู่การสร้าง

นวัตกรรมใหม่  

2.พัฒนาทักษะและเจต

คติที่ดีในการประกอบ

อาชีพใหม ่ 

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะ

การเป็นผู้ประกอบการ  

4.เพื่อสร้างเครือข่าย

การเรียนรู้สู่การ

ประกอบอาชีพใน

อนาคต 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี

ทักษะพื้นฐาน และเจต

คติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

40,000 0 40,000 นายวิวิศน์ ธนะ

จิตต์สิน 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

91 1,6,7 1,1,7 พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม : 

ส่งเสริมทักษะ

งานเกษตรและ

ใช้ชีวิตอย่าง

พอเพียง 

-ลงแขกเกี่ยวข้าว -พัฒนาการ

เรียนการสอน 

-เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

การเก่ียวข้าวและงาน

เกษตรสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการด าเนิน

ชีวิต 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี

ทักษะพื้นฐาน และเจต

คติที่ดีต่อการประกอบ

อาชีพ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นางสาวจิราภรณ์ 

วงศ์พิทักษ์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

92 1,9,12 1,1,2 พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 /

การฝึกทักษะ

อาชีพ และศึกษา

ดูงานแหล่ง

เรียนรู้ในจังหวัด

ศรีสะเกษ 

1.กิจกรรมค่ายฝึกทักษะงาน

อาชีพ  

-กิจกรรมทักษะอาชีพ งานค

หกรรม  

-กิจกรรมทักษะอาชีพงาน

ประดิษฐ์  

-กิจกรรมทักษะอาชีพงาน

ศิลปะ  

-กิจกรรมทักษะอาชีพงาน

เกษตร  

-กิจกรรมทักษะอาชีพงาน

ธุรกิจ 

2.กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่ง

เรียนรู้เชิงธุรกิจพอเพียงใน

จังหวัด ศรีสะเกษ  

3.กิจกรรมฝึกทักษะการเป็น

ผู้ประกอบการ จัดตลาดนัด

สินค้า 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

การปรับตัวและรู้เท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกและมี

เป้าหมายการเรียนรู้

สร้างเป้าหมายชีวิต การ

ท างานและการ

ประกอบอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี

ทักษะการปรับตัวและเท่า

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลกและมี

เป้าหมายการเรียนรู้สร้าง

เป้าหมายชีวิตการงาน

และการประกอบอาชีพ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

59,600 400 59,600 นางสาวสถิดาภรณ์ 

ขันค า 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

93 1,6,7 1,1,7 ทักษะอาชีพ

ระยะสั้นคหกร

รมพื้นฐาน 

เพิ่มเติมเพิ่มพูน

องค์ความรู้

พัฒนาชีวิตและ

ครอบครัวเพื่อ

การด ารงชีวิตที่ดี 

มีงานท าใน

ปัจจุบันและ

อนาคต 

กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ

อาชีพพื้นฐาน เพิ่มเติมการ

ท าอาหาร ขนม และงาน

ประดิษฐ์ทุกแขนง 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

อาชีพระยะสั้นคหกรรม

พื้นฐาน เพิ่มเติมเพิ่มพูน

องค์ความรู้พัฒนาชีวิต

และครอบครัวเพื่อการ

ด ารงชีวิตที่ดี มีงานท า 

ในปัจจุบันและอนาคต

ถูกต้องเหมาะสม 

นักเรียนที่เรียนรายวิชา

พื้นฐาน เพิ่มเติมกลุ่มวิชา 

คหกรรม มีทักษะอาชีพ

ระยะสั้นคหกรรมพื้นฐาน 

เพิ่มเติมเพิ่มพูนองค์

ความรู้พัฒนาชีวิตและ

ครอบครัวเพื่อการ

ด ารงชีวิตที่ดี มีงานท า ใน

ปัจจุบันและอนาคต

ถูกต้องเหมาะสมได้ร้อย

ละ 90 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

1,557 40,443 42,000 นางสาวยุวดี คุณ

สม 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

94 2,18,31 2,7,22 พัฒนาสื่อและ

แหล่งเรียนรู้/การ

ผลิตสื่อเพื่อ

พัฒนาการเรียน

การสอน 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การผลิตสื่อและเทคโนโลยี

การงานอาชีพ”  

2. การผลิตสื่อของครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

3. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 

1. เพื่อพัฒนา การผลิต

สื่อการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียนและ

ทันยุคทันสมัย ใน

ปัจจุบัน 2.เพื่อให้ครูใช้

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้ 

1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ ได้รับการ

พัฒนาการผลิตสื่อการ

เรียนการสอนร้อยละ 

100  

2. ครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพใช้

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู้ ร้อยละ 95 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,300 4,700 10,000 นางสาวจิราภรณ์ 

วงศ์พิทักษ์ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

95 2,12,19 4,8,27 พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ/ 

พัฒนาระบบ

นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ทบทวน

ผลการ

ด าเนินงาน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 

1. นิเทศการสอนของครู  

2. รับการนิเทศจาก

คณะกรรมการ กระบวนการ

นิเทศการสอน  

1.ประชุมก่อนการนิเทศสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ

กับผู้รับการนิเทศ  

2. ก าหนดขั้นตอนการนิเทศ 

(แบบเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ)  

3. เข้านิเทศการสอนอย่างน้อย

เทอมละ 2 คร้ัง  

4. วิเคราะห์กระบวนการเรียน

การสอน และพฤติกรรมผู้สอน  

5. ประชุมนิเทศปรึกษาหารือ

ประเมินผล  

6.การเสนอแนะให้ข้อมูล

ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศการนิเทศ 

ก ากับติดตาม การ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

1.ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ ได้รับการ

นิเทศร้อยละ 100 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 2,000 2,000 นางอุไรวรรณ เพื้อ

ก่ า 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

96 1,7,8 1,2,2 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน(กิจกรรม

ค่ายพักแรม) 

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 

2 

นักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าค่าย

พักแรมแบบพักค้างแรมคืน 1 

คร้ัง ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน 

1. ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์ 

2. ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา

ค่านิยม 12 ประการ

ตามที่สถานศึกษา

ก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับ

การพัฒนา คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และ

ค่านิยม 12 ประการ

ตามที่สถานศึกษาก าหนด

โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

200,000 0 200,000 1. นายอรรถพล 

ศรีเลิศ 2. นายณัฐ

วุฒิ หารไชย 3. ครู

ระดับ ม. 2 ทุก

ท่าน 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

97 1,7,9 1,2,9 กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

(ลูกเสือ-

เนตรนารี) 

กิจกรรม (Activities)  

1. ประชุมชี้แจง แนวนโยบายเร่ือง

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(ลูกเสือ) ตลอดปีงบประมาณ 2563  

2. บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมก าหนด

ปฏิทินการด าเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้  

3. จัดพิธีถวายราชสดุดี ”วันสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า”  

4. จัดพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่  

5. จัดพิธีประดับเคร่ืองหมายวิชา

พิเศษ  

6. จัดงานชุมนุมลูกเสือสิ่งแวดล้อม  

7.จัดพิธี “สวนสนามและทบทวน

ค าปฏิญาณ” เน่ืองในวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  

8. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

เพื่อให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะด้านการ

เรียนรู้ การท างาน และ

ศีลธรรมเป็นไปตาม

คุณลักษณะ ตาม

ค่านิยม 12 ประการ 

ตามกฎของลูกเสือ และ

วัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มี

ค่านิยม 12 ประการ 

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

8,080 13,000 21,080 นายวิทยา อินธิ

มาศ  

นางสุกัญญา ทีงาม  

นายประดิษฐ์ ส่ง

สุข  

นายณัฐวุฒิ หาร

ไชย  

นายบรรพชิต โพธิ์

บอน 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

98 1,7,9 1,2,9 ส่งเสริม

ระเบียบวินัย 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

กิจกรรม

บ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

ส่งเสริมระเบียบ วินัย คุณธรรม 

จริยธรรม กิจกรรมผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความ

รับผิดชอบต่อสังคม มี

คุณลักษณะด้านการ

เรียนรู้ ตามที่

สถานศึกษาก าหนด โดย

ไม่ขัดต่อกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีงามต่อ

สังคม 

ผู้เรียนสังกัดกิจกรรมผู้

บ าเพ็ญประโยชน์ ร้อยละ 

97 มีระเบียบวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

มีคุณลักษณะด้านการ

เรียนรู้ ตามสถานศึกษา

ก าหนด 

97 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,110 1,250 6,360 นางนิธินันท์ ธนะ

จิตต์สิน และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานวัดผลและประเมินผล 

99 1,5,5 1,3,10 ยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

กิจกรรม (Activities )  

1. จัดสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 

วิชาสามัญ  

2. จัดสอนเสริม ม.4 - 5 ตามกลุ่ม

สนใจ  

3.ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  

4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้

ความเข้าใจและทักษะต่าง 

ๆ ตามหลักสูตรอย่าง

ต่อเน่ือง  

2.เพื่อให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดบัดีขึ้นไปร้อยละ 76 

และคะแนนเฉลี่ยของผล

การทดสอบระดับชาติขั้น

พื้นฐาน O-NET ระดบั ม.

3 และ ม.6 ในสาระการ

เรียนรู้หลักสูงขึ้น และสูง

กว่าระดับประเทศ 3. เพื่อ

ส่งเสริมให้นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม

ศักยภาพได้อย่างเต็ม

ความสามารถ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจและทักษะต่าง ๆตาม

หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  

2.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ระดบัดีขึ้นไป 

ร้อยละ 76 และเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 3  

3. คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน O-NET ระดบั ม.3 

และ ม.6 ในสาระการเรียนรู้

หลักสูงกว่าระดับประเทศ  

4. คะแนนเฉลีย่ผลการ

ทดสอบระดบัชาติขั้น

พื้นฐาน O-NET ระดบั ม.3 

และ ม.6 สูงขึ้น 5. นักเรียน

สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม

ศักยภาพได้อย่างเต็มความ

สามาร 

76 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

555,000 398,000 953,000 นางพิสมัย ทองอาบ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานวัดผลและประเมินผล 

100 3,24,44 2,4,16 การพัฒนา

เคร่ืองมือ

วัดผล 

1. จัดท าคู่มือการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้  

2. พัฒนาเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล  

3. จัดท าเอกสารสรุปผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  

4. จัดท าคลังข้อสอบ 8 กลุ่มสาระ 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน

ให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการวัด และ

ประเมินผลการเรียนรู้

ของ ผู้เรียน  

2. เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาครูผู้สอนให้มี

ทักษะในการสร้าง

เคร่ืองมือวัดผลที่อิงตาม

มาตรฐานการเรียนรู้

รายวิชาและตัวชี้วัด  

3. เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

1.ครูผู้สอน มีความรู้ 

ความเข้าใจในการวัดและ

ประเมินผล  

2.ครูผู้สอน มีทักษะ ใน

การสร้างเคร่ืองมือวัดผล

ได้ตรงตามมาตรฐาน การ

เรียนรู้และตัวชี้วัด  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

เพิ่มขึ้น มากกว่าปี

การศึกษา 2564 

86 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

15,000 15,000 30,000 นางพิสมัย ทอง

อาบ 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานนิเทศการศึกษา 

101 2,12,19 4,8,27 พัฒนาระบบ

การนิเทศ 

ก ากับ

ติดตาม 

ทบทวนผล 

การบริหาร

จัดการด้วย

ระบบ

คุณภาพ 

-การนิเทศชั้นเรียนด้วย

กระบวนการกัลยาณมิตร -นิเทศ

ภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ -การรับ

การนิเทศฯจากหน่วยงานภายนอก 

เพื่อพัฒนาระบบการ

นิเทศ ก ากับติดตามการ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน 

-ครูร้อยละ 85 เข้าร่วม

กิจกรรมการนิเทศภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ -ครู

ร้อยละ 85 เข้าร่วมรับ

การนิเทศภายในโรงเรียน

สตรีสิริเกศ -โรงเรียนสตรี

สิริเกศ ได้รับผลการนิเทศ 

ก ากับติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา ในระดับ

คุณภาพดีเย่ียม 

85 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

6,500 13,500 20,000 นายบรรพชิต โพธิ์

บอน 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

101 2,12,19 4,8,27 พัฒนาระบบ

การนิเทศ 

ก ากับ

ติดตาม 

ทบทวนผล 

การบริหาร

จัดการด้วย

ระบบ

คุณภาพ 

-การนิเทศชั้นเรียนด้วย

กระบวนการกัลยาณมิตร -นิเทศ

ภายในโรงเรียนสตรีสิริเกศ -การรับ

การนิเทศฯจากหน่วยงานภายนอก 

เพื่อพัฒนาระบบการ

นิเทศ ก ากับติดตามการ

จัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ รองรับ

การประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขึ้น

พื้นฐาน 

-ครูร้อยละ 85 เข้าร่วม

กิจกรรมการนิเทศภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ -ครู

ร้อยละ 85 เข้าร่วมรับ

การนิเทศภายในโรงเรียน

สตรีสิริเกศ -โรงเรียนสตรี

สิริเกศ ได้รับผลการนิเทศ 

ก ากับติดตามและ

ประเมินผลการจัด

การศึกษา ในระดับ

คุณภาพดีเย่ียม 

85 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

6,500 13,500 20,000 นายบรรพชิต โพธิ์

บอน 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

102 1,3,3 1,1,6 งเสริมให้

ผู้เรียนได้

แสดงผล

งานนวัตวร

รมผ่านการ

น าเสนอ

ผลลัพธ์บน

เวที

ศักยภาพ

ตามความ

ต้องการของ

ตนเองและ

ชุมชน 

1) จัดเวทีศักยภาพผลงาน

นวัตกรรมนักเรียนการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเองตามกระบวนการ 

5’Step ระดับโรงเรียน 2) นักเรียน

ร่วมแสดงผลงานนวัตกรรม

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม

กระบวนการ 5’Step ในเวที

ศักยภาพระดับภาคและระดับชาติ 

ผู้เรียนมีผลงานเชิง

นวัตกรรมในสาขา

วิชาชีพตามแผนการ

เรียนที่น าไปใช้ได้จริง

กับกลุ่มปัญหาตรงตาม

ความต้องการในชุมชม 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี

ผลงานเชิงนวัตกรรมใน

สาขาวิชาชีพตามแผนการ

เรียนที่น าไปใช้ได้จริงกับ

กลุ่มปัญหาตรงตามความ

ต้องการในชุมชน (ร้อยละ 

86) 

86 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

50,000 0 50,000 นางสาววิภาพร 

ชิณะแขว 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

103 3,20,37 2,4,11 พัฒนา

กระบวนกา

รจัดการ

เรียนรู้แบบ 

Active 

Learning 

ด้วยการ

จัดการเรียน

การสอน

การศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตัวเองตาม 

5’Step for 

student 

developm

ent 

1) จัดกิจกรรมชุมชนวิชาชีพแห่ง

การเรียนรู้ PLC เพื่อศึกษาบทเรียน 

LS เร่ืองการจัดการเรียนการสอน

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (LS) 

ตาม 5’Step ด้วยกระบวน การ

เรียนรู้แบบ Active Learning  

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ด้วย การจัดการ

เรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตัวเองตาม 5’Step 

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ ครูจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้เป็นไปตาม

กระบวนการ Active 

Learning ที่สร้าง

โอกาสให้นักเรียนทุกคน

มีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติ

ตามความถนัดและ

ความสนใจ ผลผลิต/

ผลงาน ครูมีผลงานการ

จัดการเรียนการสอน IS 

ด้วย Active Learning 

ผ่านชุมชนวิชาชีพแหง่

การเรียนรู้ (PLC) ด้วย

การศึกษาบทเรียน 

(Lesson study หรือ 

LS) 

ร้อยละ 83ของผู้เรียนที่ได้

เรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติ

จริงด้วยวิธีการและแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย สรุป

องค์ความรู้และสามารถ

น าไปใชใ้นสถานการณ์

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

83 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

25,000 0 25,000 นางสาววิภาพร 

ชิณะแขว 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

104 2,12,21 4,8,28  ขับเคลื่อน

การ

บริหารงาน

ด้วยระบบ

คุณภาพตาม

เกณฑ์ 

OBECQA 

1) จัดศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแหง่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หรือ OBECQA  

2) จัดนิเทศ ก ากับ ติดตามระบบ

บริหารคุณภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการ

บริหารให้เชื่อมโยงกับเกณฑ ์

OBECQA 3) จัดกิจกรรมน าเสนอ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียน

มาตรฐานสากลสู่เวทีศักยภาพ

ระดับภาคและระดับชาติ 4) จัด

อบรม นิเทศ เป็นพี่เลี้ยงแก่โรงเรียน

เป้าหมายในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลตามที่ สพฐ. และ 

สพม.เขต 28 มอบหมาย 

โรงเรียนมีระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพที่

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ระดับความพึงพอใจต่อ

ระบบบริหารจัดการ

คุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

(ระดับคุณภาพ 5) 

ระดับ

คุณภาพ 5 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

25,000 0 25,000 นางสาววิภาพร 

ชิณะแขว 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

105 3,22,42 2,4,14 พัฒนา

แพลตฟอร์ม

การศึกษา

เพื่อพัฒนา

ทักษะครูมือ

อาชีพใน

ศตวรรษที่ 

21 

จ้างท าแพลตฟอร์มการศึกษาด้วย

โปรแกรมแบบเปิด 1 เว็บไซต์บน 

Cloud พร้อมดูแล(ระยะเวลา 1 ปี) 

-อบรมปฏิบัติการการใช้และ

พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ทักษะครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 

บนแพลตฟอร์มการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนา

แพลตฟอร์มการศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะครูมือ

อาชีพในศตวรรษที่ 21  

2.พัฒนาส่งเสริมการใช้

สื่อเทคโนโลยีในการการ

เรียนการสอนเชิง

ประจักษ์ 3.เพื่อจัดเก็บ

ขอ้มูล สารสนเทศใน

การเรียนการสอน ใน

รูปแบบ Big Data 

แพลตฟอร์มการศึกษา

แบบเปิดที่จัดท าได้

มาตรฐาน ตามสากลนิยม 

-ครูใช้เคร่ืองมือจาก

แพลตฟอร์มฯ ได้

เหมาะสมกับตัวชี้วัด -

ข้อมูลมีการจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบและปลอดภัย 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

10,000 0 10,000 นายวิวิศน์ ธนะ

จิตต์สิน 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 

106 3,20,36 2,4,11 พัฒนา

กิจกรรมการ

เรียนรู้ด้วย

กระบวนกา

ร Active 

Learning 

โดยบูรณา

การกับหลัก

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื่อให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้

กระบวนการ Active Learning 

เพื่อให้มีบรรยากาศใน

การเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดย

ใช้กระบวนการ Active 

Learning 

เพื่อให้มีบรรยากาศใน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้

กระบวนการ Active 

Learning 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

345 655        1,000  1. นางปัทมา ชล

เทพ  

2. นางสาวลลิตา 

สายแก้ว 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จังหวัดศรีสะเกษ 

107 1,1,1 1,1,5 พัฒนา

กิจกรรมการ

เรียนการ

สอน

ภาษาอังกฤ

ษจังหวัดศรี

สะเกษ 

1. ประชุมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด

ค่าย  

2. ส่งเสริมให้ครูสอนภาษาอังกฤษมี

ความรู้ความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน  

3.เข้าค่ายนักเรียน ม.ต้นเพื่อฝึก

ทักษะการสื่อสาร  

4. ให้ความรู้ในเร่ืองเทคนิคการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

กับครู 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้

ความ สามารถของครู

ในการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษที่

ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะในการสื่อสารที่

ถูกต้อ 

1. เพื่อส่งเสริมความรู้

ความ สามารถของครูใน

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง  

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ

ในการสื่อสารที่ถูกต้อ 

80 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 3,000 3,000 นางกาญจนา ชิดดี 
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ตารางที่ 27 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานสะเต็มศึกษา 

108 1,2,2 1,1,1 กิจกรรมสะ

เต็มศึกษาสู่

ชั้นเรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

กิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน 

ตามระดับชั้น 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ

การแก้ปัญหา อย่าง

สร้างสรรค์และน าไป

พัฒนานวัตกรรม ใน

การแก้ปัญหาการ

ด าเนินชีวิตและ

ด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถิ่น  

2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ

การเรียนรู้ร่วมกัน จาก

กระบวนการกลุ่ม 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมสะเต็มศึกษาใน

ชั้นเรียน ร้อยละ 86 มี

ทักษะ การแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์และน าไป

พัฒนานวัตกรรม ในการ

แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต

และด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถิ่น 2. นักเรียนที่

เรียนด้วยกิจกรรมสะเต็ม

ศึกษา ร้อยละ 86 มี

ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน 

86 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

50,000 0 50,000 นางประภา สมสุข 

และคณะกรรมการ

งานสะเต็มศึกษา 
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ตารางที่ 28 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุม่บริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

งานธุรการ 

109 1,13,24 3,6,19 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ประชุมสัมมนาแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กลุ่มศักยภาพนักเรียน  
2.ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนการจัดท าหลักสูตร
แกนการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ปรับปรุง 2560  
3.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
ส่งเสริมในการพัฒนาหลักสูตร  
4.ประเมินและปรับปรุงการใช้
หลักสูตร 

โรงเรียนมีหลักสูตร 
สถานศึกษารองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

โรงเรียนมีหลักสูตร 
สถานศึกษารองรับกลุ่ม
ศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

10 ต.ค. 63-  
30 ก.ย. 64 

30,000   30,000 1.นางสาวบุญล้อม 
กันตรง  
2.คณะกรรมการ
งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการ
จัดการเรียน การ
สอน 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานการเงินและบัญชี 

110 2,12,21 4,8,28 ศึกษาดูงานและ

พัฒนาบุคลากร

งานการเงิน

โรงเรียนสตรีสิริ

เกศ 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งาน และประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรงาน

การเงินมีความรู้ ความ

เข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามระเบียบและ

สามารถตรวจสอบได้ 

1. เพื่อพัฒนาระบบงาน

การเงินและให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีคุณภาพ  

2. เพื่อพัฒนาระบบงาน

บัญชีใหป้ฏิบัติงานได้

อย่างมีคุณภาพ 

ระดับ

คุณภาพ 5 

10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

5,500 0 5,500 นางบุญญาพร 

บูรณะศรี  

นางศรวณีย์ ลาเต 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานแผนงานและงบประมาณ 

111 2,12,19 4,8,27 พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ /

พัฒนาระบบ

นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ทบทวน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

น าเสนอผลการ

บริหารจัดการ

ด้วยระบบ

คุณภาพ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดท าแผนงบประมาณ

ประจ าปี 2565  

2. .การจัดท าแผนงบประมาณ

ประจ าปี 2564 3. พัฒนา

โปรแกรม E - Budget 

1. เพื่อให้โรงเรียนมีการ

บริหารงานโดยมีการ

ก าหนดเป็นแผนงาน/

โครงการ กิจกรรมที่

ชัดเจน  

2. เพื่อให้โรงเรียนได้

บริหารงานได้สอดคล้อง

สนองกับกลยุทธ์ที่

ก าหนด  

3. เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการ

บริหารงานโรงเรียนได้

อย่างเป็นระบบ  

4 เพื่อพัฒนาโปรแกรม 

E - Budget 

1. ครูและบุลากรทาง

การศึกษา 100 คน ได้

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดท าแผน

งบประมาณประจ าปี 

2564  

2. ค่าจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ 

2564  

3. ค่าใช้จ่ายในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

จัดท าแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ  

4. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 

ค่าใช้สอย 5. ค่าพัฒนา

โปรแกรม E - Budget 6. 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

150,000 0 150,000 น.ส.จินต์ภาณี กอง

จินดา 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานแผนงานและงบประมาณ 

112 2,12,19 4,8,26 พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ / 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพื่อ

การก ากับ ติดตาม

ความก้าวหน้าของ

โครงการ กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติ

การ 

1. ประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้อง

วางแผน ก าหนดแนวทางใน การ

ก ากับติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิ

การประจ าป ี 

2. จัดท าปฏิทินก าหนด ภารกิจ

ก ากับติดตามประเมินผลและ

รายงาน  

3. จัดเตรยีมเครื่องมือใน การ

ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล  

4. แจ้งทุกกลุ่มงาน กลุ่มสาระและ

ผู้รับผิดชอบโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าป ีถือ

ปฏิบัติและให้รายงานผล การ

ด าเนินงานตามระยะเวลาและ

แบบที่ก าหนด  

 

5. ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลตามปฏิทินที่ก าหนด  

6. สรุปและรายงานผล 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ในการก ากับ

ติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ กิจกรรมที่ระบุ

ไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2. เพื่อก ากับ

ติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ กิจกรรมที่ระบุ

ไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี 

3. เพื่อนิเทศและสรุปผล

การด าเนินงานในแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ให้

ด าเนินการตามแผนที่

ก าหนด อย่างคุ้มค่า  

4. เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

ในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การในระยะต่อไป 

1. โรงเรียนมีระบบ

สารสนเทศ ในการก ากับ

ติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ กิจกรรมที่ระบุไว้

ในแผนปฏิบัติการที่มี

ประสทิธิภาพ  

2. มีการติดตามผลรายงาน

ผล ความก้าวหน้า การ

ด าเนินงานของ โครงการ

กิจกรรม ตามรูปแบบ การ

รายงานโครงการ ถูกต้อง 

ครบถ้วน ร้อยละ 100  

3. มีการรายงานผลการ

ด าเนินงานของ โครงการ

กิจกรรม ตามรูปแบบการ

รายงานโครงการ ถูกต้อง

ครบถ้วน ร้อยละ 100 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

3,000 2,000 5,000 น.ส.ปวีณ์ธิดา สังวัง 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

113 2,12,18 4,8,29 การจัดท า

มาตรฐาน

การศึกษาและ

ก าหนดค่า

เป้าหมายของ

มาตรฐาน

การศึกษา 

โรงเรียนสตรีสิริ

เกศ 

1. ประชุมคณะกรรมการการ

จัดมาตรฐานการศึกษาและ

ก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. ประกาศมาตรฐาน

การศึกษาและก าหนดค่า

เป้าหมายของมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาและ

ก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

 ร้อยละ 90 ของครู 

บุคลากร นักเรียน และผู้

ที่เก่ียวข้องร่วมจัดท า

มาตรฐานการศึกษาและ

ก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

17,000 0 17,000 นางกิ่งแก้ว แดง

งาม 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

114 2,12,18 4,8,29 เตรียมความ

พร้อมและ

ด าเนินงานเพื่อ

รองรับการนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน

สถานศึกษา 

1. ประชุมคณะกรรมการการ 

เตรียมรับการตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

2. ด าเนินการเตรียมความ

พร้อมเพื่อรองรับการนิเทศ 

ก ากับ ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

3. รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 4. สรุปผลการนิเทศ ก ากับ 

ติดตามตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1. เพื่อให้ครู บุคลากร

และผู้ที่เก่ียวข้อง มี

ความพร้อมในการ

ด าเนินงานเพื่อรองรับ

การนิเทศ ก ากับ 

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

สถานศึกษา มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

2. เพื่อให้การนิเทศ 

ก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพฯ มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1. ร้อยละ 90 ของครู 

บุคลากร และผู้ที่

เก่ียวข้อง มีความพร้อม

ในการด าเนินงานเพื่อ

รองรับการนิเทศ ก ากับ 

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  

2. การนิเทศ ก ากับ 

ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

90 1 ก.พ. 64-  

31 มี.ค. 64 

17,500 0 17,500 นางเทพา สระแก้ว 
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ตารางที ่28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

115 2,12,18 4,8,29 ทบทวนและ

รายงานผลการ

ด าเนินงานการ

จัดการศึกษา

โรงเรียนสตรีสิริ

เกศ 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน 

รายงานและน าเสนอผลการ

ด าเนินงาน/การจัดการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา

และอุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน ต่อฝ่ายบริหาร  

2. ฝ่ายบริหารน าเสนอผลการ

ด าเนินงาน/การจัดการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ปัญหา

และอุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน  

3. งานแผนงานและงาน

ประกันคุณภาพ สรุปผลการ

ด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค

โดยรวมของโรงเรียน 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มงาน รายงานและ

น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน/การจัดการ

ศึกษา จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา ปัญหาและ

อุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน ต่อฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายบริหารน าเสนอผล

การด าเนินงาน/การ

จัดการศึกษา จุดเด่น จุดที่

ควรพัฒนา ปัญหาและ

อุปสรรค ในการ

ด าเนินงาน 2. งาน

แผนงานและงานประกัน

คุณภาพ สรุปผลการ

ด าเนินงานและปัญหา

อุปสรรคโดยรวมของ

โรงเรียน 

ร้อยละ 90 ของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ กลุ่ม

งาน รายงานผลการ

ด าเนินงานการจัด

การศึกษา 

90 1 ม.ค. 64-  

31 มี.ค. 64 

23,000 2,000 25,000 นางสาวสุภัทรา ชู

สาย 
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ตารางที่ 28 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานสารสนเทศโรงเรียน 

116 2,19,33 4,8,24 พัฒนาระบบ

บริหารงานด้วย

ระบบคุณภาพ /

กิจกรรมพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศ

โรงเรียน 

จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศโรงเรียนสตรี

สิริเกศ 

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินงานสารสนเทศ

โรงเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจการด าเนินงานใน

รูปแบบระบบเครือข่ายที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น  

2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ด าเนินงานสารสนเทศ

โรงเรียนมีความรู้

ความสามารถในการน า

เทคโน-โลยีมาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน  

3. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ

บริหารข้อมูลสารสนเทศ

ถูกต้องเป็นปัจจุบันที่

แสดงความเชื่อมโยง

สอดคล้องกันขององค์กร

ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียนมีประสิทธิภาพที่

สูงขึ้น 

1. ร้อยละ 90 ของ

เจ้าหน้าที่ด าเนินงาน

สารสนเทศโรงเรียนได้

พัฒนาความรู้ความสามารถ

ด้านการด าเนินงานใน

รูปแบบระบบเครือข่ายที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น  

2. ร้อยละ90 ของเจ้าหน้าที่

ด าเนินงานสารสนเทศ

สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการปฏิบัติงาน  

3. งานสารสนเทศโรงเรียนมี

ระบบบริหารข้อมูล

สารสนเทศถูกต้องเป็น

ปัจจุบันที่แสดงความ

เชื่อมโยงสอดคล้องกันของ

องค์กรทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนมี

ประสทิธิภาพที่สูงขึ้น 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

7,750 0 7,750  นางบุษกรณ์ พรหม

พิลา 
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ตารางที่ 29 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

117 1,8,11 1,2,8 อนุรักษ์ความ

เป็นไทย 

1. กิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 2. อบรม

นักเรียน การประกวด มัค

ทายก มัคทายิกาน้อย ตามวิถี

ความเป็นไทย 3. ประกวด

มารยาทไทย 4. เข้าค่ายต้น

กล้ามารยาทงามตามวิถีความ

เป็นไทย 

1. เพื่อพัฒนา ปลูกฝัง 

ถ่ายทอดความรู้ให้

ผู้เรียนปฏิบัติตนด้านศา

สนพิธี ได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม  

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความหวงแหน 

ภาคภูมิใจ น าศาสนพิธี

ไปปฏิบัติ และขยายผล

ไปยังบุคคลอื่นได้อย่าง

ถูกต้อง 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่

เข้าร่วมกิจกรรม สามารถ

ปฏิบัติตนด้านศาสนพิธ ี

ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

เกิดความหวงแหน มี

ความภาคภูมิใจ ในความ

เป็นไทย และขยายผลไป

ยังบุคคลอื่นได้อย่าง

ถูกต้อง  

2. ผู้เรียนที่เป็นต้นกล้า

ผู้น าศาสนพิธี ตามวิถี

ความเป็นไทยสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม และสามารถ

ขยายผลไปยังผู้เรียนคน

อ่ืนร้อยละ 95 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 57,000 57,000 1. นางนิตยา วิเศษ

สังข ์ 

2. นางผัสนี พาน

พรหม  

3. นางนิธินันท์ 

ธนะจิตต์สิน  

4. นางปัทมา  

ชลเทพ 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

118 1,7,9 1,2,2 อบรมคุณธรรม

จริยธรรม

นักเรียน 

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 

1 , 3 – 5 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 , 3-5 

1. ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์ 

2. ผู้เรียนได้รับการ

ส่งเสริมและพัฒนา

ค่านิยม 12 ประการ

ตามที่สถานศึกษา

ก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฎหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 97 ได้รับ

การพัฒนา คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์และ

ค่านิยม 12 ประการ

ตามที่สถานศึกษาก าหนด

โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 

และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

97 5 ม.ค. 64-  

9 มี.ค. 64 

0 139,210 139,210 1. นายมงคล ไชย

เทพ  

2. นางเยาวลักษณ์ 

น้อยมิ่ง  

3. นางสาวลลิตา 

สายแก้ว  

4. ครูกลุ่มสาระ

สังคมฯ 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

119 1,7,9 1,2,9 พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์

1.อ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ 

ม.6 

 2.ส่งเสริมความรับผิดชอบ พิธี

เปิดกีฬา สพม.28  

3.จิตอาสา (เช่นบริจาคโลหิต 

และอ่ืนๆ)  

4.อบรมนักเรียนไม่ผ่าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 

5. พิธีไหว้ครู  

6.พัฒนาศักยภาพนักเรียน(ใหม่) 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะด้านการ

เรียนรู ้ด้านการท างาน

ด้านศีลธรรม เป็นไปตาม

คุณลักษณะของหลักสูตร

สถานศึกษา และค่านิยม 

12 ประการ ตามที่

สถานศึกษาก าหนดโดยไม่

ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มี

ค่านิยม 12 ประการ ตามที่

สถานศึกษาก าหนด โดยไม่

ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

64,530 175,160 239,690 1. นายสุรชัย ดอกแก้ว  

2. นางกชพร รัตนธนา

กาญจน ์ 

3. นางวิจิตรา บุญเย็น  

4. นายวิทยา อินธิมาศ  

5. นายอรรถพล ศรีเลิศ  

6. นายสันติราษฎร์ ไพร

ป่า  

7. นางสาวสุกัญญา โล

นุสิทธ์ิ  

8. นางสาวธิดารัตน์ ค า

แพง  

9. นางสาวธิดารัตน์ 

ชนะงาม  

10. นางสาวอรุณี ตั้ง

วิรุฬห์วณิช  

11. นายอัศศิริ ไชยพงษ์ 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

120 1,9,12 1,1,2 ระบบการดูแล

ช่วยเหลือ

นักเรียน 

1.ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียน  

2. ครูประจ าชั้นเย่ียมบ้าน

นักเรียน  

3. ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 5 ขั้นตอน  

4.การจัดการความรู้สู่การ

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  

5.การจัดการความเครียดและ

ลดความเหน่ือยหน่ายในการ

เรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนมี

ทักษะการปรับตัวและ

เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสงัคม

โลก  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

เป้าหมายการเรียนรู้ 

สร้างเป้าหมายชีวิตการ

ท างานและการ

ประกอบอาชีพ 

นักเรียนที่ผ่าน

กระบวนการระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนมีทักษะ

การปรับตัวและเท่าทันต่อ

การเปลี่ยน แปลงของ

สังคมโลกและมีเป้าหมาย

การเรียนรู้ สร้าง

เป้าหมายชีวิตในการ

ท างานและการประกอบ

อาชีพร้อยละ 85 

85 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

6,000 44,000 50,000 1.นางเอกรัตน์ ลับ

โกษา  

2.นายส าเริง บุญ

ตา  

3.นางสาวเกศินี 

บรรจง  

4.นางสาวกุลมณี 

พรมศรี  

5.นางสาวสุภาพร 

หอมเนียม  

6.นางสาวทิพยรัตน์ 

กาประสิทธิ์ 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

121 1,7,9 1,2,9 ส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 

1.กิจกรรมการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการสภานักเรียน  

2.กิจกรรมประชุมสภานักเรียน  

3.กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน/

ศึกษาดูงาน 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย

ในสถานศึกษาบน

พื้นฐานประชาธิปไตย  

2.เพื่อส่งเสริมให้ผุ้เรียน

มีค่านิยม 12 ประการ 

ตามที่สถานศึกษา

ก าหนดโดยไม่ขัดกับ

กฏหมาย และ

วัฒนธรรมอันดีของ

สังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มี

ค่านิยม 12 ประการ 

ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

โดยไม่ขัดกับกฎหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของ

สังคมโดยไม่ขัดกับ

กฏหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

30,000 0 30,000 นางรัตตินันท์ 

อารยะสิทธินนท์ 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานสถานศึกษาสีขาว 

122 1,10,16 1,1,3 สถานศึกษาสีขาว 1.กิจกรรมอบรบนักเรียนแกน

น าป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด  

2.กิจกรรมการต่อต้านสารเสพ

ติดในสถานศึกษา  

3.การประกวดสถานศึกษาสี

ขาว  

4.กิจกรรม to be number 1  

5.กิจกรรมฟุตซอลต้านยาเสพ

ติด  

6.กิจกรรมประกวดวงดนตรี 

ssk music  

7.กิจกรรมเต้น cover dace  

8.กิจกรรมประกวดร้องเพลง 

the voive 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง

ร่างกาย จิตใจ มี

สุนทรียภาพ และ

สามารถป้องกันตนเอง

จากภัยสังคม 

ร้อยละของผู้เรียนที่

สามารถป้องกันตนเอง

จากสิ่งเสพติดให้โทษและ

อบายมุข หลีกเลี่ยง

ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง

ต่อความรุ่นแรง ปัญหา

ทางเพศ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

62,400 37,600 100,000 นายณัฐพงษ์ สาล ี
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

โรงเรียนสุจริต 

123 1,7,9 1,2,9 โรงเรียนสุจริต 1. กิจกรรมเข้าค่ายคนดีของ

แผ่นดิน  

2.การจัดนิทรรศการโรงเรียน

สุจริต  

3.การจัดต้ังบริษัทสร้างการ

การดี ตามรอยศาสตร์

พระราชา  

4.การประเมิน IAIT  

5.กิจกรรม ป.ปช.สพฐ.น้อย 

1. ผู้เรียนเกิดทักษะการ

สื่อสารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้สู่กระบวนการ

แก้ปัญหา เกิดความคิด 

เชิงสร้างสรรค์พัฒนา

นวัตกรรมใช้ในการ

ด าเนินชีวิตและ

ด ารงชีวิตในชุมชน

ท้องถิ่น  

2.ผู้เรียนเกิด

คุณลักษณะ 5 ประการ

ตามแนวทางโรงเรียน

สุจริต 

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้

เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 2.ผู้เรียน

เกิดคุณลักษณะ 5 

ประการตามแนวทาง

โรงเรียนสุจริต 

85 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 35,000 35,000 นายเอกรัตน์ ลับ

โกษา 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

124 3,16,28 2,5,18 พัฒนา

ศักยภาพครู 

พัฒนาศักยภาพครู ครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนาวิชาชีพ

ครูเป็นรายบุคคล รองรับ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

ศตวรรษ ที่ 21 

ร้อยละของครูที่มี

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

และมีแผนการพัฒนา

ศักยภาพการพัฒนา

วิชาชีพครูเป็นรายบุคคล 

รองรับการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

220,000 270,000 490,000 นางสาวยุวดี คุณ

สม  

นางศิริพร นาม

จันทรา  

นายทิฆัมพร จิ

รานันท์สิริ 

125 2,15,27 4,9,30 พัฒนา

สมรรถนะครู 

1. การอบรมเพื่อเลื่อนวิทย

ฐานะแนวใหม ่ 

2. การพัฒนาผ่าน

กระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC)  

3. อบรมการจัดการเรียนรู้

(Active Learning)  

4. อบรมการจัดการความรู้

(Knowledge 

Management) 

1. การอบรมเพื่อเลื่อนวิทย

ฐานะแนวใหม ่

 2. การพัฒนาผ่าน

กระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ (PLC)  

3. อบรมการจัดการเรียนรู้

(Active Learning)  

4. อบรมการจัดการความรู้

(Knowledge 

Management) 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาผ่านกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) สอดคล้องกับความ

ต้องการรายบุคคลและมี

บันทึกข้อมูลผลงานเชิง

ประจักษ์ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายปี 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

107,200 72,800 180,000 นางสาวยุวดี คุณ

สม  

นางศิริพร นาม

จันทรา  

นายทิฆัมพร จิ

รานันท์สิริ 
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ตารางที่ 29 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

126 2,15,27 4,9,30 ศูนย์พัฒนา

ศักยภาพเพื่อ

ความเป็นเลิศ 

(HCEC) 

1. จัดการอบรมเพื่อพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใน

ด้านสมรรถนะพื้นฐานและ

สมรรถนะวิชาชีพ  

2. จัดการทดสอบทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ และทักษะอ่ืนๆ  

3. ตรวจสอบรับรองคุณสมบัติ

ในด้านต่างๆ 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางใน

การบริหารจัดการและ

ด าเนินการในการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัด  

2. เพื่อเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดตามสมรรถนะ

วิชาชีพและสมรรถนะ

ในศตวรรษที่ 21 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

3. เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ในวิชาชีพของครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ร้อยละของครูและ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนาผ่านกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

(PLC) สอดคล้องกับความ

ต้องการรายบุคคลและมี

บันทึกข้อมูลผลงานเชิง

ประจักษ์ที่เป็นไปตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายปี 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,500 2,500 5,000 นางกิตติยา ส่งสุข 

นางสาวขวัญใจ ภา

พันธ ์
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ตารางที่ 30 แสดงรายละเอียดการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

งานประชาสัมพันธ์ 

127 2,12,21 4,8,28 งานพัฒนา

ประสิทธิภาพ

งาน

ประชาสัมพันธ์ 

1.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

2.จัดซื้อและซ่อมบ ารุง 

ครุภัณฑ์งานประชาสัมพันธ์  

3.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ใช้ใน

งานประชาสัมพันธ์ 

โรงเรียนมีระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพที่

มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

1.รูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์ ทั่วถึงทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน ร้อยละ 100  

2.การด าเนินงานระบบ

ประชาสัมพันธ์ได้

มาตรฐาน ได้รับความพึง

พอใจ ร้อยละ 100 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

120,000 0   นางวณิชยา รัฐ

อุบล 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานอนามัยโรงเรียน 

128 3,3,13 1,1,3 รักสุขภาพ 1.นักเรียนทุกระดับชั้นเข้ารับ

การตรวจสุขภาพประจ าปี  

2.นักเรียนทุกระดับชั้นทดสอบ

สมรรถภาพทางกายประจ าปี  

3.คณะครู บุคลากร รับการ

ตรวจสุขภาพประจ าปีตามเวลา

ที่ก าหนด  

4.ครู บุคลากร และนักเรียนที่

สนใจร่วมกิจกรรมเต้น แอโร

บิก เต้นลีลาศเพื่อสุภาพ  

5.รณรงค์ปัองกันโรคติดต่อตาม

ฤดูกาล  

6.อบรมอย.น้อย และตัวแทน

นักเรียนทุกระดับชั้น  

7. รณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

เช่น ไวรัสโควิค 19 ไวรัสซิก้า 

ไวรัสอีโบลา 

1. เพื่อให้นักเรียน มี

น้ าหนัก ส่วนสูง ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

สมรรถภาพที่ดี ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนทุกระดับชั้นเข้า

ร่วมกิจกรรมร้อยละ 98 มี

น้ าหนักส่วนสูง และ

สมรรถภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 

98 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

421,540 0 421,540 นางมุสิกมาศ อาษา

ศรี  

นางกชพร รัตนธนา

กาญจน์  

นายสิรกฤษฎ์ ศรี

บุญเรือง  

นางสาวกุลนิษฐ์ 

พรมลา 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานห้องสมุด 

129 1,2,2 1,1,1 กิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน

ครูและนักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่านของครูและนักเรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็น

ความส าคัญของ

ห้องสมุดให้รู้จักการใช้

ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง 

 2. เพื่อเป็นการกระตุ้น

และปลูกฝังให้ผู้เรียนมี

นิสัยรักการอ่านการ

ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธี

เลือกอ่านหนังสือได้ตรง

ตามความต้องการ  

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน

ในการรับผิดชอบรักษา

ทรัพย์สมบัติของ

ส่วนรวม  

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสแสดงออกและมี

ส่วนรวมในกิจกรรมที่

ห้องสมุดจัดขึ้น 

1. ผู้เรียนเห็นความส าคัญ

มีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุด  

2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการ

อ่านมีการพัฒนาทักษะใน

การค้นคว้าหาความรู้  

3. ผู้เรียนได้เข้าร่วม

กิจกรรมและได้แสดงออก

ถึงความสามารถที่ม ี 

4. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 1. นางสาวบุญล้อม 

กันตรง  

2. นางยุพิน จันทร์

ศรี  

3. นางมณีรัตน์ นค

รานุรักษ์  

4. นางสาวนันทิยา 

สุรเสนธ์ 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานห้องสมุด 

130 1,4,4 1,1,4 กิจกรรมสัปดาห์

ห้องสมุดส่งเสริม

การอ่าน 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ส่งเสริมการอ่าน 

1. เพื่อปลูกฝังและ

ส่งเสริมให้นักเรียนมี

นิสัยรักการอ่าน  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้นักเรียนเห็น

ความส าคัญของ

ห้องสมุด และเข้าใช้

บริการมากย่ิงขึ้น  

3. เพื่อกระตุ้นและ

ส่งเสริมให้มีการจัดท า

ห้องสมุดมีชีวิตใน

โรงเรียนและให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วม  

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก

และเยาวชนมีนิสัยรัก

การอ่านการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งในโรงเรียน

จนถึงชุมชน 

ผู้เรียนร้อยละ 95 รู้เท่า

ทันสื่อเทคโนโลยี มี

จริยธรรมและทักษะการ

ใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการเข้าถึง

องค์ความรู้ เพื่อการ

เรียนรู้ การสื่อสารและ

การด าเนินวิถีชีวิต 

95 1 ก.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

0 20,000 20,000 1. นางสาวบุญล้อม 

กันตรง  

2. นางยุพิน จันทร์

ศรี  

3. นางมณีรัตน์ นค

รานุรักษ์  

4. นางสาวนันทิยา 

สุรเสนธ์ 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

131 2,12,22 4,8,28 พัฒนาระบบงาน

ด้วยระบบ

คุณภาพ 

เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ดังน้ี 

1.จัดท าระบบข้อมูลการ

ให้บริการสาธารณะกับบุคคล 

หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น 2. 

จัดท าแบบวัดความพึงพอใจที่

เข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความ

ร่วมมือ ต่อการให้บริการของ

โรงเรียน 3.สรุปการประเมิน

ความพึงพอใจ รายงานผล 

น าเสนอข้อมูล ให้ชุมชน

รับทราบอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อพัฒนา ระบบข้อมูล

การให้บริการสาธารณะ

กับบุคคล หน่วยงาน 

ชุมชน ท้องถิ่นที่แสดง

ความพึงพอใจที่เข้ามา

เป็นภาคีเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

บุคคล หน่วยงาน ชุมชน 

ท้องถิ่นที่เข้ามาเป็นภาคี

เครือข่ายความร่วมมือ 

ต่อการให้บริการของ

โรงเรียน มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากกที่สุด 

ยอดเย่ียม 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

7,250 2,250 9,500 นายเฉลียว ศิริดล 

 

 

 

 

 

 



 181 

ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

132 1,10,15 1,1,3 พัฒนาผู้เรียน

ด้านนาฏศิลป์

ร่วมกับชุมชน 

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้าน

นาฏศิลป์ร่วมกับชุมชน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนา

ร่างกาย จิตใจมี

สุนทรียภาพและสามารถ

ป้องกันตนเองจากภัย

สังคม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี

สุนทรียภาพทางด้าน

ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กีฬา นันทนาการ ตาม

จินตนาการ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

20,000 0 20,000 นางระวีวรรณ 

บุญญาเลิศกีรติกุล 

133 2,12,22 5,10,31  เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน

กับชุมชน 

1.ส่งเสริมการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ สถานศึกษา 

สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่า ชมรมครูเก่า 

ชุมชนเขตพื้นที่บริการ 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

2.พัฒนาเครือข่ายคู่ร่วม

พัฒนา(MOU)  

3.เสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน - 

OPEN HOUSE - 80th 

WALK & RUN FOR LIFE - 

คืนสู่เหย้า 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความ

ร่วมมือภาคประชาชน

สถาบันการศึกษาต่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดความต้องการและ

สนับสนุนการจัด

การศึกษา เป็นแหล่ง

เรียนรู้และฝึก

ประสบการณ์ที่บูรณาการ

ตามศาสตร์พระราชาสู่

กระบวนการเรียนรู้ 

รวมถึงการให้บริการ

สาธารณะเพื่อสังคม 

ระดับความพึงพอใจของ

บุคคลหน่วยงาน ชุมชน 

ท้องถิ่น ที่มีต่อการ

ให้บริการของโรงเรียน 

(ระดับคุณภาพยอดเย่ียม) 

ยอดเย่ียม 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

78,550 31,950 110,500 นายเฉลียว ศิริดล 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

134 1,8,10 1,2,8 ส่งเสริมการ

ด าเนินงานของ

ศูนย์สิ่งแวดล้อม

ศึกษาจังหวัดศรี

สะเกษ 

1.ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

การจัดการขยะ  

2.จัดการประกวดผลงาน

นักเรียน เช่น สิ่งประดิษฐ์ใน

การช่วยลดปริมาณขยะ การ

ประกวด Miss M.C. Recycle 

การประกวดแต่งค าขวัญและ

วาดภาพระบายสี ภาพยนต์สั้น 

และการประกวดภาพถ่าย 

ภายใต้หัวข้อ Zero Waste 

School  

3. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย

และวันดินโลก  

4. ปลูกป่าเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

1.เพื่อสร้างจิตส านึกใน

การลดปริมาณขยะใน

โรงเรียน  

2.เพื่อสร้างจิตส านึก

องค์ความรู้และ

จิตส านึกการน าขยะมา

ใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 

ครูและผู้เรียนร้อยละ 95 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรม 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

2,400 27,600 30,000 นางสุกัญญา ทีงาม  

นางกนกอร ณิชกุล  

นายธีระเดช ทอง

อินทร์  

นางสาวสุกัญญา 

โลนุสิทธิ ์ 

นางสาวอรุณี สุข

รัตน์  

นางสาวอรุณี ต้ัง

วิรุฬห์วณิช 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานธนาคารโรงเรียน 

135 2,17,29 3,7,21 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

ตามศาสตร์

พระราชาสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

(กิจกรรมส่งเสริม

การออม) 

 - กิจกรรมส่งเสริมการออม  

- สัปดาห์รักการออมกิจกรรม  

- กิจกรรมพัฒนาระบบงาน

โรงเรียนธนาคาร 

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมี

สิ่งอ านวยความสะดวกและ

แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์

พระราชามาใช้ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้อย่าง

ยั่งยืน  

2. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม

ให้นักเรียนมีนิสัยรักการออม 

และสามารถด ารงชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง  

3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในการท างาน 

สามารถน าไปใช้ใชีวิตประจ า

วันได้  

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนมีนิสัยรักการออม

อย่างต่อเน่ือง ทั้งในโรงเรียน

จนถึงชุมชนและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่านิยมที่ด ี

1. โรงเรียนมีสิ่งอ านวย

ความสะดวกและแหล่ง

เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

มาใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน  

2. ผู้เรียนมีนิสัยรักการออม 

และสามารถด ารงชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง  

3. ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในการท างาน 

สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้  

4. เด็กและเยาวชนมีนิสัยรัก

การออมอย่างต่อเน่ือง ทั้ง

ในโรงเรียนจนถึงชุมชนและ

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ค่านิยมที่ด ี

ยอดเยี่ยม 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

30,700 4,300 35,000 นางวรลักษณ์ สาย

เชื้อ 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

136 1,4,4 1,1,4 พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะการ

เรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนในด้านนวัตกรรม

เทคโนโลยี c 

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อ

การสอนในการเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน

สื่อเทคโนโลยีมี

จริยธรรมและทักษะ

การใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการ

เข้าถึงองคค์วามรู้เพื่อ

การเรียนรู้การสื่อสาร

และการด าเนินวิถีชีวิต

อย่างเหมาะสม 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ที่รู้เท่า

ทันสื่อเทคโนโลยี มี

จริยธรรมและทักษะการ

ใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

95 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

100,000 100,000 200,000 1. นายไพรนคร 

ชิณะแขว 2. น.ส.

วิภาพร ชิณะแขว 

137 2,19,35 4,8,24 พัฒนาระบบ

บริหารงาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

เครือข่าย 

1. พัฒนาระบบเว็บไซต์

โรงเรียน  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

พัฒนาระบบบริหาร

ข้อมูลสารสนเทศเป็น

ปัจจุบันเพื่อการบริหาร

และการจัดการเรียนรู้ที่

แสดงความเชื่อมโยง

สอดคล้องขององค์กรทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

โรงเรียนมีระบบบริหาร

ข้อมูลสารสนเทศเป็น

ปัจจุบันเพื่อการบริหาร

และการจัดการเรียนรู้ที่

แสดงความเชื่อมโยง

สอดคล้องขององค์กรทั้ง

ภายในและภายนอก

โรงเรียน ในระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม 

ยอดเย่ียม 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

6,500 2,506.30 9,006.30 นายภูเบศ เศรษฐ

บุตร 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

138 3,22,42 2,4,14 พัฒนาครูสู่ความ

เป็นครูใน

ศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์  

2. เพิ่มพูนทักษะด้าน

เทคโนโลยีให้กับบุคลากร  

3. ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร

สาระเทคโนโลยี 

เพื่อให้ครูมีทักษะการ

สร้างนวัตกรรม มีการใช้

สื่อเทคโนโลยีในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

ครู ร้อยละ 90 มีทักษะ

การสร้างนวัตกรรม มีการ

ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

90 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

45,000 40,000 85,000 1. น.ส.ดารณี วัฒน

ปาณี 2. น.ส.

สุภัทรา ชูสาย 

139 2,18,34 3,7,21 พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้โดยใช้

ระบบเทคโนโลยี

เพื่อให้เข้าถงึ

ความรู้และสร้าง

บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

1. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน

ห้องเรียน  

2. ซ่อมบ ารุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน  

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน

เทคโนโลยี (ย้ายระบบ

คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง)  

4. พัฒนาการเรียนการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์  

5. ห้องเรียนนวัตกรรม FAB 

Lab 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ที่สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ครูมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100  

2. โรงเรียนจัดระบบ

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพใน

ระดับคุณภาพยอดเย่ียม 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

566,100 745,400 1,311,500 1.นายภูเบศ เศรษฐ

บุตร  

2.นายธุวลักษณ์ 

แก้วคูณ  

3.นางโสภา พิเชษ

โสภณ  

4.นางรสสุคนธ์ 

แก้วคูณ 
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ตารางที่ 30 (ต่อ) 

ล าดับ 
ท่ี 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วดั 

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
(จ านวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผดิชอบ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงท่ี 2 รวม 

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

140 2,18,34 3,7,23 พัฒนาระบบ

เครือข่ายเพื่อ

รองรับการจัด

กิจกรรมการ

เรียนการสอน 

1. พัฒนาและซ่อมบ ารุงเคร่ือง

แม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ย้าย

ระบบ)  

2. พัฒนาและซ่อมบ ารุงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ย้าย

ระบบ)  

3. ติดต้ังระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ไร้สาย 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ที่สนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนมีเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระดับ

คุณภาพยอดเย่ียม  

2. ครูและนักเรียนใช้

อินเตอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู้ ร้อยละ 100 

100 10 ต.ค. 63-  

30 ก.ย. 64 

378,400 15,600 394,000 1. นายภูเบศ 

เศรษฐบุตร  

2. นายอัษฎงค์ 

จันธิมา 

 

 

 

 



187 
 

   ส่วนที่  5       
การก ากับ ตดิตาม ประเมินผล และรายงาน 

 

1. ระบบการก ากับติดตามของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงระบบของการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 ระบบการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผ่านงานประจ าตามโครงสร้างการบริหารท่ี
มีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายของการวัดประสิทธิผลใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือก ากับและประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ รวมทั้งงานด้านกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยมี
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลท้ังในระดับแผนงานโครงการและกิจกรรมตามค าส่ังของโรงเรียนการวัดผลการ
ด าเนินการด้านประสิทธิผลใช้ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรายปี และค่าเป้าหมายเมื่อส้ินสุดแผนกลยุทธ์  
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2. ระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 2 ระบบคือระบบงานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหารท่ีมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการก ากับ
และปรับปรุงผลการด าเนินการและการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ
มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวก าหนดความส าเรจจของ
ผลการด าเนินการการด าเนินการเพื่อความส าเรจจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการดังนี้ 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้ทบทวนก ากับและประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ.น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้

3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ โดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบในการประเมนิ ซึ่งประกอบด้วย 
 S หมายถึง System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการด าเนินการ  
ท่ีใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม ได้แก่ ระบบท่ีมีการวางแผน (Plan) 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Act) 
หรือ PDCA 
 S หมายถึง Satisfaction เป็นองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 K หมายถึง Knowledge-Based Education การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่บนฐานของ
ความรู้ท่ีเหมาะสม 

4) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามโครงสร้าง
การบริหารและใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการประเมินเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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3. การรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

การรวบรวมผลการด าเนินงาน โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนท่ีจะต้อง 
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รบัรู้
ความส าเรจจและปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพฒันา ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ
ของโรงเรียนให้ประสบผลส าเรจจในปีต่อไป 

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 าเรจจท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                                                                                   ค ำส่ังโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

                                                                                          ท่ี 296 / 2563 

     เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
…………………………………………….. 

          พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำยและหลักกำรส ำคัญ ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ให้มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน หมวดท่ี 6 มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้กำรศึกษำของโรงเรี ยน
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรบริหำรงบประมำณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกำรพัฒนำผู้เรียน โรงเรียน
สตรีสิริเกศ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 1.1 นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 1.2 นำยเทพปทำน  สีแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน 
 1.3 นำยนิธิศ  สำยเช้ือ    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป 
 1.4 นำยเสกสรรค์  ยุภำศ    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 1.5 นำยปกิรนัน  นำมจันทรำ   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำและเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 นำยเทพปทำน  สีแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน  ประธำนกรรมกำร 
        งบประมำณและแผนงำน     
 2.2 นำงโสภำ พิเชฐโสภณ    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ รองประธำนกรรมกำร 
        และแผนงำน หัวหน้ำงำนแผนงำน 
  2.3 นำยนพพร  ศรปัญญำ   เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำน กรรมกำร 
  2.4 นำยภูเบศ  เศรษฐบุตร                 เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำน    กรรมกำร                     
  2.5 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ         เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำน      กรรมกำรและเลขำนุกำร                                           
  2.6 นำงสำวปวีณ์ธิดำ  สังวัง   เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำน      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  2.7 นำงสำวปัทมำพร  ทิศลี   เจ้ำหน้ำท่ีงำนแผนงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่  1. วำงแผน ด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 

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

          
/4. ก ำกับ ติดตำม.... 
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   4. ก ำกับ ติดตำม ควบคุม กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรในแผนปฏิบัติกำร 
     ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพบังเกิดผลต่อกำรด ำเนินงำน 

     5. เก็บรวบรวมและสรุปผลกำรรำยงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 

3. คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน 
 3.1 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  3.1.1 นำยเสกสรรค์  ยุภำศ      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  ประธำนกรรมกำร 
  3.1.2 นำยวัลลภ  สหธรรมมิกะชำติ   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร         รองประธำนกรรมกำร
  3.1.3 นำงสำวณภัษชนันทน์  อำภรณ์ศรี  แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    กรรมกำร 
  3.1.4 นำงสำวปวีณ์ธิดำ  สังวัง     แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์    กรรมกำร 
  3.1.5 นำงสำวชนิดำพร  ดวงแสง   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   กรรมกำร 
               และเทคโนโลยี  
  3.1.6 นำยอรรถพล  ศรีเลิศ     แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ    กรรมกำร 
        ศำสนำ และวัฒนธรรม            
  3.1.7 นำยพีรกำนต์  หมวดแก้ว             แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ    กรรมกำร 
            และพลศึกษำ                         
 3.1.8 นำยสุทธิกุล  กอกหวำน    แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ              กรรมกำร 
 3.1.9 นำงสำวเมธำวี  เผ่ือแผ่   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำ   กรรมกำร 
       ต่ำงประเทศ 
 3.1.10 นำงสำวสถิดำภรณ์  ขันค ำ   แผนงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   กรรมกำร 
 3.1.11 นำยธีรศักดิ์  ชูแก้ว   แผนงำนงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    กรรมกำร 
 3.1.12 นำงสำวลลิตำ  สำยแก้ว   แผนงำนงำนทะเบียนวัดผลและประเมินผล   กรรมกำร 
        และแผนงำนงำนโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 3.1.13 นำงณัฐรดำ  สำลี   แผนงำนงำนนิเทศภำยใน    กรรมกำร 
 3.1.14 นำยณัฐวุฒิ  หำรไชย   แผนงำนงำนพฒันำส่ือกำรจัดกำรเรียนรู้   กรรมกำร 
        และแผนงำนงำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 3.1.15 นำงสำวทิพยรัตน์  กำประสิทธิ์  แผนงำนงำนแนะแนว    กรรมกำร  
 3.1.16 นำงสำววิภำพร  ชิณะแขว   แผนงำนงำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล   กรรมกำร 
 3.1.17 นำงผัสนี  พำนพรหม   แผนงำนงำนโรงเรียนวธิีพุทธ    กรรมกำร 
 3.1.18 นำงไพลี  จันทร์นิยม   แผนงำนงำนโรงเรียนปรัชญำเศรษฐกิจ   กรรมกำร 
        พอเพียง   
 3.1.19 นำงสำวชนกพร สติภำบุญโสดำกร    แผนงำนศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอน   กรรมกำร 
           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
           (ภำษำอังกฤษ) จังหวัดศรีสะเกษ 

 /3.1.20 นำงประภำ... 
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 3.1.20 นำงประภำ  สมสุข   แผนงำนงำนสะเต็มศึกษำและแผนงำน   กรรมกำร 
                                                           ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์- คณิตศำสตร์ 
        เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษำ  
        ตอนปลำย (SMTE) 
        3.1.21 นำงสุพัตรำ  ไชยโชติ     แผนงำนงำนศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร  กรรมกำร  
        สอวน. คณิตศำสตร์ 
 3.1.22 นำงสำวขวัญใจ  ภำพันธ์   งำนแผนงำนห้องเรียนพิเศษตำมโครงกำร     กรรมกำร 
        จัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร 
        กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นภำษำอังกฤษ (EP/MEP)   
 3.1.23 นำงสำวเกศินี  บรรจง   แผนงำนงำนภำษำต่ำงประเทศท่ีสอง   กรรมกำร 
 3.1.24 นำงสำววีระยำ  บุญพำมำ   แผนงำนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ -   กรรมกำร 
        คณิตศำสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  
        ระดับมัธยมศึกษำ ตอนต้น (วคทส.) 
 3.1.25 นำงปิยลดำ  หำรไชย   แผนงำนห้องเรียนพิเศษภำษำจีน – ญี่ปุ่น   กรรมกำร 
  3.1.26 นำงสำวกตัญญุตำ  ริมหนองอ่ำง แผนงำนห้องเรียนพิเศษนิติรัฐ       กรรมกำร 
        3.1.27 นำงศรีวรรณ  ลมสูงเนิน   แผนงำนงำนพฒันำหลักสูตรสถำนศึกษำ         กรรมกำร 
                                                 และพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
                                                          และแผนงำนกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 3.2 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 3.2.1 นำยเทพปทำน  สีแก้ว   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน                ประธำนกรรมกำร 
      งบประมำณและแผนงำน 

 3.2.2 นำงโสภำ พิเชฐโสภณ   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ        รองประธำนกรรมกำร 
             และแผนงำนหัวหน้ำงำนแผนงำน 
 3.2.3 นำงสำวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร   แผนงำนงำนธุรกำร     กรรมกำร 
 3.2.4 นำงศรวณีย์  ลำเต   แผนงำนงำนกำรเงนิและบัญชี    กรรมกำร 
 3.2.5 นำงสำวปรำญชลี  นนทะวัน    แผนงำนงำนพัสดุและสินทรัพย์     กรรมกำร 
 3.2.6 นำยนพพร  ศรปัญญำ   แผนงำนงำนแผนงำนและงบประมำณ   กรรมกำร 
 3.2.7 นำงกิ่งแก้ว  แดงงำม   แผนงำนงำนพฒันำระบบประกันคุณภำพ   กรรมกำร 
       ภำยในสถำนศึกษำ 
 3.2.8 นำงสำวสุวิมล  โคตรสมบัติ   แผนงำนงำนสำรสนเทศโรงเรียน    กรรมกำร  
 3.2.9 นำงสำววรพิชชำ  พำนิช   แผนงำนงำนส ำนักงำนเลขำนุกำร       กรรมกำร 
       ผู้อ ำนวยกำร 
 3.2.10 นำงวิรำวรรณ  ยกพล   แผนงำนงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ   กรรมกำร  

/3.2.11 นำงสำวจินต์ภำณี... 
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 3.2.11 นำงสำวจินต์ภำณี  กองจินดำ   แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน   กรรมกำร 

 3.3 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  3.3.1 นำยปกิรนัน  นำมจันทรำ  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 นำงสำวสุภำพร  หอมเนียม  แผนงำนงำนระบบดูแลกำรช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำร  
  3.3.6 นำงรัตตินันท์  อำรยะสิทธินนท์  แผนงำนงำนส่งเสริมประชำธิปไตย    กรรมกำร 
  3.3.7 นำยส ำเริง บุญตำ  แผนงำนงำนสถำนศึกษำสีขำว    กรรมกำร 
  3.3.8 นำยจิระพงษ์  พุ่มงำม  แผนงำนงำนโรงเรียนสุจริต    กรรมกำร 

  3.3.9 นำงสำวสุกัญญำ โลนุสิทธ์ิ  แผนงำนงำนประกันอุบัติเหตุ    กรรมกำร 
 3.3.10 นำงสำวพิชญำภำ  สีนำมะ  แผนงำนงำนบุคลำกร      กรรมกำร 
        แผนงำนงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดหน้ำท่ี 
        แผนงำนงำนสรรหำและกำรบรรจุแต่งต้ัง 
        แผนงำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
        แผนงำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
        แผนงำนกำรออกจำกรำชกำร 
        แผนงำนงำนรักษำควำมปลอดภัย 
        และงำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพื่อควำมเป็นเลิศ 
        (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
  3.3.11 นำงกชพร  รัตน์ธนำกำญจน ์  แผนงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและแผนงำนระดับช้ัน  กรรมกำร  

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

/3.4.7 นำงกนกอร... 
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 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 บุญพิพัฒมงคล   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    กรรมกำร  
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 2564 

 4. ก ำกับ ติดตำม ควบคุม กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีได้รับกำรพิจำรณำจัดสรรใน 
  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพ  
  บังเกิดผลต่อกำรด ำเนินงำน 

 5. เป็นคณะกรรมกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน /  
      โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมงำนท่ีรับผิดชอบ 
   ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร หำกมี

ปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนให้รำยงำนให้โรงเรียนทรำบเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

    ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง วันท่ี 30 เดือนกันยำยน  พ.ศ. 2564 

    ส่ัง ณ วันท่ี 26 เดือนสิงหำคม  พ.ศ. 2563  
 
      
 

 
 
 
 

(นำยสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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