
 



ความเห็นชอบ 

     ในนาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความเห็นชอบ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2565  ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง        
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 
วันที่ 30 กันยายน  2565 
 

 
                 

(นายรตันชาต ิ ดาวัลย์) 
                          ประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนิยม 

           โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นโรงเรียนยอดนิยมของผู้ปกครอง และชุมชนในด้านการจัดการเรียน
การสอน  มีนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษาเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินกิจกรรม 
ทุกกิจกรรมจึงเป็นที่สนใจของผู้ปกครอง  และชุมชน  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา  ได้มีส่วน
ร่วมในการให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบั ติการประจำปีงบประมาณ 2565 และได้เสนอ               
ความคิดเห็น กำกับ ติดตามดูแล และตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้โรงเรียนดำเนินงานตาม               
แผนปฏิบัติการ บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ 

 
 

 
                                      นายรัตนชาติ  ดาวัลย ์

                                         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



บทนำ 
 
   

       แผนปฏิบัติการ  นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ  โรงเรียนสตรีสิริเกศ   
ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2565 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ 
กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ ต่างๆ ในโรงเรียน  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ โรงเรียนได้นำเอาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการจัดการศึกษา และกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประจำปีงบประมาณ 
2565  ในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน  โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
โรงเรียนในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน  
       โรงเรยีนสตรีสิริเกศ  ขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนช่วย
ให้การจัดทำแผนปฏิบัติการเล่มนี้สำเร็จด้วยดี แลขอให้กลุ่มบริหารงาน งาน กลุ่มสาระฯ  ได้ยึดปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  โดยมีการกำกับ ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 

                 
             (นายภูมิภัทร  มาลี) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
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ส่วนที่ 1   
          บทนำ 
1. ข้อมูลสถานศึกษา 
       1.1  ข้อมูลทั่วไป  
  สถานที่ตั้ง  บ้านเลขท่ี  879  ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ                                    
รหัสไปรษณีย์  33000  โทรศัพท์   0 4561 2868   โทรสาร  0 4562 0642  เว็บไซต์ www.ssk.ac.th 
  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28   สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

  บริเวณโรงเรียน 
   แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ 
    - สตรีสิริเกศ  1 มีพ้ืนที่    9  ไร่   1  งาน   35.7  ตารางวา 
    - สตรีสิริเกศ  2 มีพ้ืนที่  13  ไร่   3  งาน   32.0  ตารางวา 
    - บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพ้ืนที่ 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา 
    - คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อที่ดินจากนางประนอม  หม้อทิพย์ 
และมอบให้โรงเรียน พื้นที่  37.5 ตารางวา  รวมมีพ้ืนที่  26 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา 
  
         1.2  ประวัติ 
               อดีต นักเรียนของโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ  เรียนรวมกับนักเรียนชาย 
ของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แยกนักเรียนออกจากโรงเรียน 
ศรีสะเกษวิทยาลัย  

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

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

 พ.ศ.  2517 - โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ค.ม.ภ. 2  เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนา 
ด้านวิชาการบุคลากร และอาคารสถานที่ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง และดำเนินการสอนตามหลักสูตร 

 พ.ศ.  2518 - โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ.  2520 - ได้รับอาคารสถานที่จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  ซึ่งย้ายออกไปอยู่ 
                  สถานที่ใหม่ทำให้โรงเรียนสตรีสิริเกศมีอาคารสถานที่เพ่ิมขึ้น  
                    โรงเรียนสตรีสริิเกศจึงมีบริเวณ  2  ส่วน  คือ ด้านสตรีสิริเกศ 1  และ 
                    ด้านสตรีสิริเกศ  2 
 พ.ศ.  2521 - ได้รับงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลก  เป็นเงิน  6,444,000  บาท  
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(หกล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพ่ือต่อเติมอาคารเรียน  
สร้างอาคารเรียนแบบ  318  โรงฝึกงาน ห้องน้ำห้องส้วมและปรับปรุง 

          บริเวณโรงเรียน ทำเสร็จเมื่อวันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2521 
 พ.ศ.  2524 - ได้รับอนุญาตก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

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

 พ.ศ.  2528 - ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษาทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 พ.ศ.  2529 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

 พ.ศ.  2530 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร 
 พ.ศ.  2531 - ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือก่อสร้าง 

 อาคารเรียน 216 ล 
 พ.ศ.  2532 - ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยบริการแนะแนวประจำจังหวัดศรีสะเกษ 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

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

หอประชุมแบบ(พิเศษ)101 ล/27  ใช้เป็นหอประชุมโรงอาหาร 
      - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาห้องสมุดดีเด่นตามนโยบาย 

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

                         ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 
  พ.ศ.  2541 - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสหวิทยาเขตสิริเกศ  

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ  กลุ่มที่ 9 

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มที่ 2 

     - ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ภาษาสากล  ตามโครงการพัฒนาการเรียน 
การสอน ภาษาสากล โรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 

 พ.ศ.  2542 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนสีขาว 
เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด 

  - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนนำรอ่งการใช้กิจกรรมประกอบการเรียนวิชา  
          คณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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     - ได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมคำเมียง  ชุมพล  ณ  อยุธยา 
 พ.ศ.  2543 - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

ของกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
     - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนชุมชนสร้างสรรค์ 

สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ  ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย 
 พ.ศ.  2544 - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

 พ.ศ.  2545 - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้       
                    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     - ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ (ตามท่ี อ.ก.ค.  
กรมสามัญศึกษากำหนด)   ของจังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  85  โรงเรียน 
ทั่วประเทศ 

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

     - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
          พระราชทานระดับมัธยมศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  พ.ศ. 2548 - ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                               ขั้นพ้ืนฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล 
  พ.ศ. 2549 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบูรณาการการเรียนการสอนเพศศึกษา  
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน 
            ภาษาอังกฤษ(ERIC)  
               - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
                     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
        - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ 
            ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
  พ.ศ. 2550 - ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                               ให้เป็นโรงเรียนนำร่องผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ 

  - ได้รับโล่เกียรติยศ “โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”  
            พ.ศ. 2551 - ได้รับคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
              เทคโนโลยี  เป็นศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP  
       - ได้ก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร 70 ปี สตรีสิริเกศ   
                               ด้วยเงินบริจาค  จำนวน  8,500,000 บาท 
  พ.ศ. 2553 - ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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            เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) 
  พ.ศ. 2554 - โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ 
            ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบที่สาม 
  พ.ศ. 2558   - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ตอกเข็ม 
                งบประมาณ  25,680,000 บาท 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับโล่รางวัลการบริหารจัดการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
            แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ (OBECQA) 
       - โรงเรียนไดน้ำเสนอนิทรรศการและผลงานการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ 
            ตามเกณฑ์ (OBECQA) ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล  
            ระดับชาติ 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน  
                               (4 ห้อง แบบกรมอาชีวศึกษา) จำนวน 1 หลัง วงเงิน 1,291,000 บาท 
  พ.ศ. 2559   - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
                               ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
   พ.ศ. 2560   - โรงเรียนไดร้ับบริจาคเงินผ้าป่า จำนวน 8,485,189.60 บาท  
                               เพ่ือการก่อสร้างโดมสตรีสิริเกศ  
   พ.ศ. 2561   - โรงเรียนได้รับบริจาคเงินผ้าป่า จำนวน 8,485,189.60 บาท  
                               เพ่ือการก่อสร้างโดมสตรีสิริเกศ  
  พ.ศ. 2562  - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก ตอกเข็ม 
                งบประมาณ  25,680,000 บาท 
       - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 
                งบประมาณ  56,951,000 บาท 
       - โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการ 
             ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการก่อสร้างบ้านพักผู้บริหาร แบบ 207 
                งบประมาณ  948,100 บาท 
            พ.ศ. 2563    - โรงเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 
                              2563 ภาคะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
                              ร้อยเอ็ด วันที่ 26-28 สิงหาคม 2564  เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดรางวัล 
                              หน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
                              ปีการศึกษา 2563  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง   
                              ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 
            พ.ศ. 2564    - โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 4 ดาว ระดับ 

หน่วยสรรหา ประจำปี 2564 โดยสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

                   - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ 
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                     นักเรียน ประจำปี 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 
                     ยโสธร  รางวัลเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรสีิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. ข้อมูลนักเรียน 
   2.1 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2564 
   ตารางท่ี 1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น ห้อง และเพศ ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำแนกตามเพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 188 274 462 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 162 263 425 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 188 283 471 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 538 820 1,358 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 191 394 585 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 162 384 546 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 162 399 561 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 515 1,177 1,692 

รวมทั้งหมด 1,053 1,997 3,050 
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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2.2 ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2563 

  
จำนวนผู้เข้า

สอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

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

  2562 2563 2562 2563   2562 2563   2562 2563   2562 2563   

ภาษาไทย 442 394 64.69 62.24 -2.45 53.47 51.84 -1.63 55.91 55.18 -0.73 55.14 64.29 9.15 

ภาษาอังกฤษ 443 389 38.42 40.76 2.34 29.99 30.37 0.38 32.98 34.14 1.16 33.25 34.38 1.13 

คณิตศาสตร์ 442 405 35.53 30.65 -4.88 23.63 22.17 -1.46 26.98 26.98 -1.16 26.73 25.02 -1.17 

วิทยาศาสตร์ 443 391 33.55 32.73 -0.82 29.26 28.88 -0.88 30.22 30.22 -0.05 30.07 29.00 -1.07 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                     
               

           จากตาราง  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562   มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  4 วิชาดังนี้   
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 คือวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังวัดทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  

ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2563 
               
  จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

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

  2562 2563 2562 2563   2562 2563   2562 2563   2562 2563   

ภาษาไทย 540 545 44.55 48.20 3.65 39.79 42.10 2.31 43.02 45.22 2.20 42.21 44.36 2.15 

สังคมศึกษา 540 544 37.60 37.74 0.14 34.25 35.29 1.04 36.10 36.32 0.22 35.70 35.93 0.23 

ภาษาอังกฤษ 542 546 28.51 30.89 2.38 24.77 25.44 0.67 38.97 29.73 0.76 29.20 29.94 0.74 

คณิตศาสตร์ 542 546 23.54 27.36 3.82 19.71 21.99 2.28 25.62 26.33 0.71 25.41 26.04 0.63 

วิทยาศาสตร์ 540 545 29.10 34.03 4.93 27.13 30.33 3.20 29.40 33.04 3.64 29.20 32.68 3.48 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                     
          จากตาราง พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2563 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 5  วิชาดังนี้  

ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับสังกัดทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
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 3. ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565  
ตารางท่ี 4 จำนวนบุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

บุคลากร 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู 39 107 146 
ลูกจ้างประจำ 5 1 6 

พนักงานราชการ - 2 2 
ครูจ้างสอน 14 20 34 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 3 7 10 
พนักงานทำความสะอาด-ยาม 9 13 22 

อ่ืนๆ  4 1 5 
รวม 74 151 225 

คิดเป็นร้อยละ 32.9 67.1 100 
                            

ตารางท่ี 5 จำนวนผู้บริหาร ครูจำแนกตามวิทยฐานะ  
 

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/
งาน 

วิทยฐานะ 
คศ.1 

ครู
ผู้ช่วย รวม เชี่ยวชาญ ชำนาญ

การพิเศษ 
ชำนาญ

การ 
บริหาร - 5 - - - 5 
ภาษาไทย - 12 1 2 - 15 
ภาษาต่างประเทศ - 13 1 10 3 27 
คณิตศาสตร์ - 10 3 5 1 19 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 27 1 5 2 35 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ - 14 2 3 - 19 
สุขศึกษาและพลศึกษา - 6 - - - 6 
ศิลปะ - 6 - 2 2 10 
การงานอาชีพ - 6 - - 1 7 
งานห้องสมุด - - - - - - 
แนะแนว - 2 - 1 - 3 

รวม - 101 8 28 9 146 
คิดเป็นร้อยละ 0.0 69.2 5.5 19.2 6.2 100 
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ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 
 

ที ่ ผู้บริหาร ครแูละบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญา 
1 ฝ่ายบริหาร 1 4 - - 
2 คร ู 2 82 57 - 
3 พนักงานราชการ - 1 1 - 
4 ลุกจ้างประจำ - - 1 5 
5 ครูจ้างสอน - 2 32 - 
6 ลูกจ้างชั่วคราว - - 13 24 

รวมทั้งสิ้น 3 89 104 29 
คิดเป็นร้อยละ 1.33 39.56 46.22 12.89 

 
4. ข้อมูลดีเด่นปีงบประมาณ  2564 
     4.1.1 โรงเรียน 

• รางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคะวันออกเฉียง
เหนือ สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 26-28 สิงหาคม 2564   
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงาน เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 
(ที่มา http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/) 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญทอง   
ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 

• การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 
รางวัลระดับเหรียญทอง  สถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

• การพิจารณาคัดเลือก ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  กรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2563   จัดโดย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่ง
ประเทศไทย 
 
 
 
 

รายช่ือ รางวัล 

นายรัตนชาติ  ดาวัลย์ 
รับโล่เชิดชูเกียรติ   
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  ประจำปี 2563   

นายทองดี  ทองผาย  รับโล่เชิดชูเกียรติ   
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น  ประจำปี 2563  
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     4.1.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร 

• ร า ง วั ล ท ร ง คุ ณ ค่ า  ส พ ฐ . OBEC AWARDS ค รั้ ง ที่  10 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563 ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 
26-28 สิงหาคม 2564 
(ที่มา http://awards63.obecawards.net/obec-esansp/) 

รายชื่อ รางวัล 

นายสมศักดิ ์นันทวิสิทธิ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง   ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ  
(ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นายเทปทาน สีแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง  ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอด
เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านวิชาการ (ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นายนิธิศ สายเชื้อ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง  ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน (ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
(ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นางวิไล กุยแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม    
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
ด้านบริหารการจัดการ (ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 

นางวลัย นามวงศ ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 
(ตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับชาติ) 
 
 

นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ 
รางวัลเหรียญทอง ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  กลุ่มวิชาเทคโนโลยี  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางสุพัตรา  ไชยโชติ  
รางวัลเหรียญทอง ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 
• รางวัล "ครูในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ 

ยโสธร 
รายช่ือ รางวัล 

นางแดงต้อย ปิ่นทอง รางวัล "ครูในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 
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• การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดีโอ “ครูไทยยิ้มได้ เม่ือภัยมา" ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 

รายช่ือ รางวัล 
นายสันติราษฎร์ ไพรป่า รางวัลชนะเลิศ 

การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิควิดีโอ " ครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"  
 

• การคัดเลือกคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต   
ประจำปี 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร 

รายช่ือ รางวัล 
นางสุกัญญา  ทีงาม รางวัลระดับทอง  ชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี  ประจำปี 2564 
นางกิ่งแก้ว  แดงงาม  รางวัลระดับทอง  ชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี  ประจำปี 2564 
 

4.1.3 ผลงานนักเรียน 
• กิจกรรมตอบปัญหาทางคณิตศาสตร ์จัดในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Zoom  

และสง่คำตอบผ่าน Google Form งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
วิทยาศาสตร์ 

 
ชนะเลิศ เด็กหญิงศุภารีร์ บันเทิง 

นางสาวปราณิศา พิลัย 
นางสาวมะติกา สุธาบุญ 
นางสุพัตรา ไชยโชติ 
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ 

 
• การประกวดโครงงานฯการประชุมเชิงวิชาการและนำเสนอผลงานในโรงเรียน โครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั้งท่ี 11 ประจำปีการศึกษา 2564  
 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

1. การศึกษาประสิทธิภาพการกรองสารในกลุ่มPAHs ของเครื่องดูดควันธูประบบใบพัด 
ฟิสิกส์ 

 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
นายพัทธพล รัตนรัก 
นางสาวอภิญญา ทำมา 
นางสาวกิตติยากร แสงวิเชียร 

นางประภา สมสุข 
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 

2. การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุภัณฑ์ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

 
รองชนะเลิศ

อันดับ 2 
นางสาวณัฐนรี กลางมณี 
นางสาวณิชกานต์ ศรีวิบูลย์ 
นางสาวพิชชากร ชลอวงษ์ 

นายธุวลักษณ์ แก้วคูณ 
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 
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3. การพัฒนาระบบคัดแยกขวดด้วยบอร์ด ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

 
ชมเชย นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร 

นางสาวขวัญสรณ์ สืบสายพรหม 
นางสาวเทพธิดา  สระแก้ว 

นายไพรนคร  ชิณะแขว 
นางสาวสุภัทรา  ชูสาย 

 
• การประกวดคลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด  "ของดีจังหวัดฉัน (ภาษาจีน)” 

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
(ที่มา https://www.facebook.com/CHPCRU/?ref=page_internal) 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

ภาษาต่างประเทศ 
 

ชนะเลิศ นางสาวเอวิตรา สุขส่ง 
นางสาวศุภารีร์ บรรเทิง 

นางสาวเกศินี บรรจง 
นางภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์ 

 
• โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด “การประกวดแข่งขัน TO BENUMBER ONE

DANCERCISE CHAMPIONSHIP รุ่น PRE-TEENAGE อาย ุ9-14 ปีบริบูรณ์  
วันที ่23 กันยายน 2564 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
การแข่งขัน รางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 

TO BE NUMBER 
ONE 

 

ชนะเลิศ ทีม Beaspire 
เด็กชายสิริโชติ เฉลิม  
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เมาะเด็กหญิง
อภิญญา สุขเอิบ 
เด็กหญิงวริษฐา ไชยพัฒน์   
เด็กหญิงพิมพ์ิชนก ทองมันปู  
เด็กหญิงขวัญญาดา บรรทะโก  
เด็กหญิงอณุภา บุษราคัมวงศ์  
เด็กหญิงญาณิศา ศรกิจ  
เด็กหญงิรุ่งจิรภิญญา เหลาเพียร  
เด็กหญิงอัญชิสา โยธี  
เด็กหญิงฑิตฐิตา กะนารักษ์  
เด็กชายธนกฤต พันธ์วิไล  
เด็กหญิงฐิติมา มาลีรัตน์  
เด็กหญิงอพัชรา  วังคชา  
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โพธิ์โสภา  
เด็กหญิงปาณิสรา พรหมประดิษฐ์ 
 

นางสาวธานีรัตน์  ไกรรักษ์ 
นายสันติราษฎร์  ไพรป่า 

 
 



16 
 

 

• การคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  โดยมีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2564  

 (ที่มาhttp://www.olympic.sci.ubu.ac.th/) 

 
ศูนย ์ สาขา นักเรียนทีผ่่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

คณิตศาสตร์ เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

เคมี นายเจสัน ชาวสวน 
ฟิสิกส์ นายนนทวัชร์  เหล่าโคตร 

ดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน 
เด็กชายภูรินทร์  รังสี 
เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 
เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ 

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย นายนิติธร  พรหมพิลา 
นายปธานิน  ติยวรนันท์ 

 
• นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563  

โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
(ที่มา: http://www.olympic.sci.ubu.ac.th/) 

ศูนย ์ สาขา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ครูผู้ควบคุม 
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

คณิตศาสตร์ เด็กชายโชติพงษ์  ชูรัตน์ -คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

เคมี นายเจสัน ชาวสวน 

ดาราศาสตร์ ม.ต้น เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 

 
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย นายนิติธร  พรหมพิลา 

นายปธานิน  ติยวรนันท์ 

*งานสารสนเทศโรงเรียน  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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• นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขันดาราศาสตร์  โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ระดับชาติ ครั้งที่ 18  จัดโดย ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 
10-15 ตุลาคม 2564 

ศูนย ์ สาขา นักเรียนทีไ่ด้รับรางวัล ครูผู้ควบคุม 
จัดโดย  
ศูนยโ์อลิมปิกวิชาการ                
สอวน. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ดาราศาสตร์ ม.ต้น 
เด็กหญิงศุภาวีร์  บันเทิง 
 

-คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-คณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

ดาราศาสตร์ ม.ปลาย นายปธานิน  ติยวรนันท์ 
 

*งานสารสนเทศโรงเรียน  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2564 
4.2  ข้อมูลสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศสอบเข้าศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564  ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1  
ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ. ศรีสะเกษ 

ที ่ สถาบันศึกษาต่อ จำนวน หมายเหตุ 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4   
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1   
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 1   
4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5   
5 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ 5   
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1  
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1   
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 8   
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23   
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3   
11 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1   
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12  
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2  
14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 1  
15 มหาวิทยาลัยนครพนม 1  
16 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1  
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ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1  
ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ. ศรีสะเกษ (ต่อ) 

ที ่ สถาบันศึกษาต่อ จำนวน หมายเหตุ 
17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 3  
18 มหาวิทยาลัยบูรพา 9  
19 มหาวิทยาลัยพะเยา 16  
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14  
21 มหาวิทยาลัยมหิดล 2  
22 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5  
23 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4  
24 มหาวิทยาลัยรังสิต 2  
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1  
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ 1  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3  
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1  
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1  
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23  
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 5  
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ 2  
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 4  
34 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10  
35 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4  
36 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1  
37 มหาวิทยาลัยศิลปากร 2  
38 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1  
39 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 61  
40 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 1  
41 สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 2  
42 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3  
43 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3  
44 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1  

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 1  
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ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนสตรีสิริเกศ  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ. ศรีสะเกษ (ต่อ) 
ที ่ สถาบันศึกษาต่อ จำนวน หมายเหตุ 
45 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  
46 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1  
 รวม 258  

 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  14  กุมภาพันธ์  2565 
 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร   

  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)  ห้องน้ำนักเรียน              10 หลัง               
 9)  สภานักเรียน       1  หลัง      
 10) ประชาสัมพันธ์      1  หลัง    
 11) อาคารพวงชมพู      1  หลัง    
 12) อาคารประกันคุณภาพ     1  หลัง    
 13) หอเกียรติยศ        1  หลัง    
 14) ศูนย์สิ่งแวดล้อม      1  หลัง         
 15) หอวัฒนธรรม      1  หลัง    
 16) อาคารแสงทอง      1  หลัง    
 17) อาคารมุ้ยเจง      1  หลัง    
 18) โรงรถนักเรียน      2  หลัง    
 19) โรงรถบัส       1  หลัง     
 20) บ้านพักศึกษาธิการ       1  หลัง   

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

 23) บ้านพักนักกีฬา       1  หลัง    
 24) บ้านพักครู                2  หลัง 

     25) ศูนย์วิทยบริการ (Resource  center)       1  ห้อง 
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 6.  สภาพชุมชนโดยรอบ 
  1) สภาพชุมชน  เป็นชุมชนเมือง 
     2) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
     3) อาชีพ  ส่วนใหญ่ ค้าขาย 
     4) สภาพเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี 

                5) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  อยู่ในระดับดี 
  
 7. แหล่งเรียนรู้  

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

1. นโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
1. ปีทองแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน 
2. 1 คน 1 สมรรถนะ 1 ความสำเร็จ 
3. 4 กลุ่ม 4 เวทีศักยภาพ 
4. 1 สาระ 1 ห้องเรียน 1 คุณภาพ 

 
2. โรงเรียนสตรีสิริเกศให้การบริการทางการศึกษา  ดังนี้ 
 1. หลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่อาชีพ  โครงสร้างหลักสูตรคือ  
  1.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 5 โครงสร้าง ประกอบด้วย  
   1) โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนปกติ 
   2) โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     
(วคทส.) 
      3) โครงสร้างที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษ (ESMT) 
   4) โครงสร้างที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
English Program (EP) 
      5)  โครงสร้างที่ 5 โครงการห้องเรียนพิเศษตามโครงสร้างการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (MEP) 
  1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย 7 โครงสร้าง ประกอบด้วย 
   1) โครงสร้างที่ 1 ห้องเรียนปกติ เลือกวิชาเพ่ิมเติมตามความถนัดและความสนใจ 
   2) โครงสร้างที่ 2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
   3) โครงสร้างที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
   4) โครงสร้างที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาษาอังกฤษ 
   5) โครงสร้างที่ 5 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน - ญี่ปุ่น 
   6) โครงสร้างที่ 6 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  
                    7) โครงสร้างที่  7 ห้องเรียนพิเศษกีฬาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สพฐ. 
 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. จุดเด่น  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางวิชาการ ได้รับรางวัลจากตอบคำถามสารานุกรมไทย ยอดกล้า

วรรณกรรมประเภทนิยาย การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น  Multi skill Competition  การเขียนเรียงความ “เรียงร้อย
ถ้อยความ” การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
การคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์ การคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ เป็นต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็ว สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น  ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน
และสื่อสารภาษาไทย ทำโครงงานได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์และสามารถนำเสนอ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้ได้ดี เรียนรู้โดยการคิด     
การปฏิบัติ และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้ดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ใช้
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สืบค้นข้อมูล นำเสนอข้อมูล ความบันเทิง ผู้เรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
เพ่ือการเรียนรู้และส่งงานจากการเรียนการสอนของครูผ่าน website ของครู ของสถานศึกษา QRCODE และ
เรียนรู้จากการสืบค้นบนโลกโซเซียนได้ดี สามารถเรียนรู้ผ่านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ การอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่านกระบวนการกลุ่ม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา ทั้งในและนอกชั้นเรียนได้ดี มีการทำโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน มีการนำเสนอ
โครงงานในงาน Open House ของสถานศึกษา lk,ki5สร้างนวัตกรรมและผลงานเชิงสร้างสรรค์ผ่านการจัดทำ
โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน และทำโครงงานหรือผลงานเชิงสร้างสรรค์จากการเรียนรายวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง(IS) อย่างหลากหลาย มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ และยังรักษาระดับผลการทดสอบไว้ได้ทุกปีการศึกษา  เรียนรู้และฝึก
อาชีพตามรวม ๕๔ งานอาชีพ เช่น งานช่าง งานเกษตร งานอุตสาหกรรม งานอาหารเครื่องดื่มและการแปรรูป งาน
ประดิษฐ์ งานธุรกิจ งานอาชีพอิสระ ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมของ
สังคมที่ดี มีการใช้ชีวิตตามหลักกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมและของชาติ เห็นคุณค่า ชื่นชม และเห็น
ความสำคัญของท้องถิ่น รักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เห็นคุณค่าของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และปรับตัวและใช้ชีวิตกับผู้อ่ืน  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ชุมชนให้การยอมรับเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษา มีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างดีเยี่ยม ระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ โดย
บูรณาการกับ SSK Model ขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพสูง ามีบริการสื่อเทคโนโลยี ครูและผู้เรียนสามารถจัด    
การเรียนรู้แบบออนไลน์ และใช้เป็นเครื่องมือสืบค้นหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ ครูได้รับการพัฒนามีลักษณะเป็นครูมืออาชีพ     มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์และมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง 

 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ครูได้รับการส่งเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้และใช้สื่อเทคโนโลยี  การจัด

กิจกรรมที่หลากหลายในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา การสนใจใน
สิ่งรอบตัวในชีวิตประจำวัน รักในการอ่านและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ด้วยวิธีการทดลอง ค้นคว้า เพ่ือนำความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาตนเองเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งให้
แก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ผู้เรียน (Red Zone) เกิดข้ึน เช่น ชู้สาว ตีกันระหว่างสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 5 ซึ่งเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด มีความเสี่ยงที่จะอ้วนและอ้วน 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษาไม่ได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งควรเจาะจงเฉพาะกลุ่ม ควร

ดำเนินกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน การใช้สารสนเทศไม่สะดวกเนื่องจากอยู่
ในระบบโปรแกรมเฉพาะ  
ข้อเสนอแนะ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน   
มีผู้เรียนที่มีความเสี่ยงที่จะอ้วนและอ้วน ควรได้รับการแก้ไขเป็นวาระเร่งด่วน โดยจัดทำโครงการลดพุง

ลดอ้วน หรืออาจจัดในลักษณะชุมนุมหรือชมรมหรือกลุ่มสนใจ กระบวนการดำเนินการเริ่มตั้งแต่ครูแนะนำ 
กำกับ ดูแลและตรวจสอบประเมินผล หากยังไม่ได้ผลอาจเสริมด้วยขั้นที่สอง คือ สถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง
ผู้เรียนกลุ่มนี้ปรึกษาหารือและกำหนดแนวปฏิบัติทั้งสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ทำข้อตกลง(MOU) แล้ว
ดำเนินการตามข้อตกลง หากยังไม่ได้ผลอีกอาจเสริมด้วยขั้นที่สาม คือ สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ได้ออก
กำลังกายพร้อมดูแลเรื่องอาหาร เช่น ห้องฟิตเนต ปั่นจักรยานหรือวิ่งลดน้ำหนัก เป็นต้น หากยังไม่ได้ผลอีกอาจ
เสริมด้วยขั้นที่สี่ คือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และโรงพยาบาลทำข้อปฏิบัติร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติทั้งของ
สถานศึกษา ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและโรงพยาบาล แล้วนำไปปฏิบัติ มีการประชุมติดตามและประเมินผลกันทุก
สัปดาห์ สองสัปดาห์ ทุกเดือน หรือตามเวลาที่ตกลงกัน หากยังไม่ได้ผลอีกอาจต้องจัดคลินิก หรือคอร์สออกกำลัง
กายของผู้เรียนโดยผู้ปกครองผู้เรียนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกับสถานศึกษา เช่น เข้าค่ายลดน้ำหนักลดพุงลด
อ้วน ใช้เวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 2 ปี หรือตามความเหมาะสม 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

           สถานศึกษาควรดำเนินการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมอย่างจริงจังและทั่วถึง ควรจัดทำ
สารสนเทศให้บริการบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนเป็นรูปเล่มเอกสารเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใช้ให้มาก
ขึ้น 
4. ปรัชญา : ปญญฺา  นรานํ  สิริ  แปลว่า ปัญญาเป็นสิริคือมิ่งขวัญของคนทั้งหลาย 
5. วัฒนธรรม : ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา 
6. ค่านิยม : ทำงานเป็นระบบ  ครบถ้วนบริการ  บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
7. อัตลักษณ์ : ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน 
8. เอกลักษณ์ : โรงเรียนนามพระราชทาน 
9. วิสัยทัศน์ (Vision) :  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สมนามพระราชทาน สืบสานศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21  
ระดับมาตรฐานสากล 
10. พันธกิจ (Mission) :  
 1.พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ผ่านการใช้ทักษะทางสังคม แห่งศตวรรษท่ี 21  
โดยฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา ฝึกประสบการณ์จริงตามบุคลิกภาพความถนัด 
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 2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยมีการสะท้อนผลและวิจัย
พัฒนาผ่านการใช้ PLC  
 3.พัฒนาทบทวนเป้าหมายและเงื่อนไขเทคนิควิธีการขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสมรรถนะในศตวรรษ
ที ่21 และอัตลักษณ์นามพระราชทานสู่การปฏิบัติงาน 
 4.พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะรองรับการคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพผู้เรียน 
โดยส่งต่อสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนในการศึกษาต่อผ่านแฟ้มสะสมผลงาน 
 5.พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้แบบ Online and Onsite รองรับสื่อ ทักษะตามตัวชี้วัด หน่วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ ชุดแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียน
ตามข้อตกลงครูและเครือข่ายความร่วมมือ 
11. เป้าประสงค์ (Goals) :  
 1.ผู้เรียนมีสมรรถนะการสื่อสาร ทำงานร่วมกัน ความคิดข้ันสูง เห็นคุณค่าตนเอง และการเป็นพลเมือง
ของสังคม โดยมีผลงานเชิงนวัตกรรมแสดงความถนัดของตนเอง 
 2.ครูมีหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีคลังสื่อทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และมีคำอธิบาย
ระดับคะแนนเกณฑ์คุณภาพหน่วยฐานสมรรถนะ และแบบรายงานผลการวิจัยและพัฒนาชั้นเรียน 
 3.โรงเรียนมีบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ตามเงื่อนไขภาระงานและเป้าหมายมาตรฐานประกัน
คุณภาพด้านครูและบุคลากร 
 4.โรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่มความถนัดและบุคลิกภาพของผู้เรียน และมีแฟ้มสะสมผลงานแสดง
ความรู้ความรู้ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้เรียน 
 5.โรงเรียนมีระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Online and Onsite และแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึก
ประสบการณ์ตามข้อตกลงความร่วมมือ 
12. กลยุทธ์ (Strategy) :  
 1.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลงานของสมรรถนะรายวิชา 
 2.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง Online and Onsite 
 3.พัฒนาระบบประเมินผลงานเชิงสมรรถนะผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
 4.พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ 
 5.สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ผ่าน Online and Onsite 
 



ส่วนที่ 3  
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และผลงานของ
สมรรถนะรายวิชา 
 

1.โครงการภาษา 
และการใช้เหตุผล 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะตาม
ตัวชี้วัดภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐานเก็บเป็นคะแนน
ความสามารถรายวิชา3 
 

1.ร้อยละของผู้เรียน 
มีคะแนนทักษะด้านภาษา
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ร้อยละ 60  
- การอ่าน ภาษาไทย  
- การเขียน ภาษาไทย 
- การสื่อสาร ภาษาไทย 
- การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
- การสื่อสารภาษา   
  ต่างประเทศที่สอง  
- การคิดคำนวณ (ตชว 1) 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีคะแนนทักษะ 
ด้านภาษา และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ำร้อยละ 60  
 
 
- การอ่าน ภาษาไทย ร้อยละ 90 
- การเขียน ภาษาไทย ร้อยละ 90 
- การสื่อสาร ภาษาไทย ร้อยละ 90 
- การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 85 
- การสื่อสารภาษา  ต่างประเทศที่สอง  
  ร้อยละ 80 
- การคิดคำนวณ ร้อยละ 80 

1.คลินิกภาษา
พัฒนาการอ่าน 
เขียน สื่อสาร และ
การใช้เหตุผล ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชา
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
และรายวิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

กลุ่มประสบการณ์
การสื่อสาร 
(ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 
และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน) 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และผลงานของ
สมรรถนะรายวิชา 
(ต่อ) 
 

1.โครงการภาษา 
และการใช้เหตุผล 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 
 

2.เพ่ือนำภาษาและการใช้
เหตุผล ที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ มาพัฒนา
ผลงานเชิงนวัตกรรมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนคุณภาพผลงาน
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีระดับคะแนน 
คุณภาพผลงานระดับพอใช้ขึ้นไป 
- ภาษาไทย      ร้อยละ 60 
- ต่างประเทศ   ร้อยละ 60 
- คณิต            ร้อยละ 60 

2. รางวัลคุณภาพ
การใช้ภาษา  
การใช้เหตุผล  
ในชีวิตประจำวัน
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

กลุ่มประสบการณ์
การสื่อสาร 
(ภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ 
และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน) 

2.โครงการ 
สืบสานอัตลักษณ์
นามสตรีสิริเกศ  
สู่วิถีวัฒนธรรมไทย  

1.เพ่ือนำคุณลักษณะและ
ค่านิยมตาม 
อัตลักษณ์นามสตรีสิริเกศ
จัดกิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมทำข้อตกลง
การสร้างวัฒนธรรมนาม
สตรีสิริเกศรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
 
 
 
 

1.ร้อยละของผู้เรียน 
มีระดับผลประเมิน
คะแนนคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีระดับผลประเมิน
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดบัดีขึ้นไป   
 

1.สัตยาบัน
คุณลักษณะและ
ค่านิยมนามสตรี 
สิริเกศ  
(กล 3) 
 
 

กลุ่มประสบการณ์ 
การเป็นพลเมือง
ของสังคม (สังคม 
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์) 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) กิจการ
นักเรียน,งานชุมชน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และผลงานของ
สมรรถนะรายวิชา 
(ต่อ) 
 

2.โครงการ 
สืบสานอัตลักษณ์
นามสตรีสิริเกศ  
สู่วิถีวัฒนธรรมไทย  
(ต่อ) 
 

2.เพ่ือให้ตั้งประเด็น
ปัญหาของสถานการณ์
และเงื่อนไขของวิถี
ทำเนียมข้อ ปฏิบัตินำไปสู่
การสืบค้นวิเคราะห์
ข้อสรุปตระหนักและเข้า
ร่วมการสืบสานได้ถูกต้อง   

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ใบรับรองประสบการณ์
เข้าร่วมและรายงาน
ความรู้ที่มา ทำเนียบการ
ปฏิบัติการสืบสานวิถี
วัฒนธรรมไทย  
 

ผู้เรียนร้อยละ 95 มีใบรับรอง
ประสบการณ์เข้าร่วมและรายงาน
ความรู้ที่มา ทำเนียบการปฏิบัติการสืบ
สานวิถีวัฒนธรรมไทย 

2.ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 
 

กลุ่มประสบการณ์ 
การเป็นพลเมือง
ของสังคม (สังคม 
ศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์) 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) กิจการ
นักเรียน,งานชุมชน 
 

3.ฝึกทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชา 
  

3.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะความรู้ตามตัวชี้วัด
รายวิชาผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ
ร้อยละ 60 
 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชาผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำร้อยละ 
60 

3.สืบสาน ร่วมสืบ
สานกิจกรรมวัน
สำคัญของชาติ และ
ศาสนา 

3.โครงการชีวิตดี 
มีสุข 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะตาม
ตัวชี้วัดการงานอาชีพ พล
ศึกษาและสุขศึกษา  

1.ร้อยละของผู้เรียน 
มีทักษะ การงานอาชีพ 
พลศึกษา และสุขศึกษา 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 
60 

ผู้เรียนร้อยละ 89 มีทักษะการงาน
อาชีพ พลศึกษา และสุขศึกษา  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 60 

1.พัฒนาทักษะ
ความรู้ตามตัวชี้วัด
รายวิชา 

กลุ่มประสบการณ์
การจัดการตนเอง 
(การงานอาชีพ  
สุขพละฯ) 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และผลงานของ
สมรรถนะรายวิชา 
(ต่อ) 
 

3.โครงการชีวิตดี 
 มีสุข(ต่อ) 
 

2.เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
คุณภาพสุขภาวะ  

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
ระดับคะแนนเกณฑ์
คุณภาพผลงานระดับดีขึ้น
ไป 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีระดับคะแนน
เกณฑ์คุณภาพผลงานระดับดีขึ้นไป 

2.รางวลัคุณภาพ
ตามเกณฑ์สุขภาวะ
หรือผลงาน
สมรรถนะอาชีพงาน
บ้านงานครัว  

กลุ่มประสบการณ์ 
การจัดการตนเอง 
(การงานอาชีพ สุข
พละฯ) 
(ต่อ) 3.เพ่ือมอบประกาศเกียรติ

บัตรผู้มีผลงานคะแนนระดับ
คุณภาพสมรรถนะงานบ้าน
งานครัว  

3.ร้อยละของผู้เรียน 
มีระดับคะแนนคุณภาพ
ผลงานระดับดีข้ึนไป 
 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีระดับคะแนน
คุณภาพผลงานระดับดีขึ้นไป 

4.เพ่ือให้ความรู้ ป้องกัน 
และเตรียมพรอ้มรับ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ 

4.ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 3. เฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ  

งานอนามัย 
อบรมให้ความรู้ 
ฝึกปฏิบัติ 
เผยแพร่คลิปวีดีโอ 

5 เพ่ือแสดงนิทรรศการ
ผลงานความสามารถด้าน
สุขภาวะและงานบ้าน 
งานครัวและแข่งขันกีฬา
ภายใน 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม 4.แข่งขันกีฬา   
  ภายใน 

กลุ่มประสบการณ์
การจัดการตนเอง 
(การงานอาชีพ สุข
พละฯ) 
(ต่อ) 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และผลงานของ
สมรรถนะรายวิชา 
(ต่อ) 

4.โครงการพัฒนา
ผลงานเชิง
นวัตกรรมเพ่ือ
เส้นทางการศึกษา
ต่อ 

1.เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินบุคลิกภาพและ
ความถนัดตนเอง และ
เก็บผลงานเชิงสมรรถนะ  

1.ร้อยละของผู้เรียนมี 
แฟ้มสะสมผลงานที่
เชื่อมโยงผลการประเมิน
บุคลิกภาพและความถนัด
ตามสาขาวิชาความถนัด  

ผู้เรียนร้อยละ 95 มี แฟ้มสะสมผลงาน
ที่เชื่อมโยงผลการประเมินบุคลิกภาพ
และความถนัดตามสาขาวิชาความถนัด  
 

1.จัดทำแฟ้มสะสม
ผลงาน ประเมิน
บุคลิกภาพความ
ถนัดวางเส้นทาง
การศึกษา  

วิชาการ 
แนะแนว 
กลุ่มประสบการณ์ 
ทักษะการคิดข้ันสูง 
(วิทย์ เทคโน 
คณิต) 2.เพ่ือตั้งประเด็นปัญหา 

ตามสถานการณ์เงื่อนไขท่ี
เป็นผลกระทบต่อบุคคล
สังคม   

2.ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนจากทักษะความรู้
ตามตัวชี้วัดรายวิชาผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 60 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีคะแนนจากทักษะ
ความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชาผ่านเกณฑ์
ขัน้ต่ำร้อยละ 60 

2.สำรวจปัญหา 
สืบค้นความรู้ และ
ฝึกทักษะความรู้
ตามตัวชี้วัดรายวิชา 

3.เพ่ือวางขอบเขต
คุณลักษณะของภาระงาน
ของผลงานการแก้ปัญหา 
 
 
 
 
 

3.ร้อยละของผู้เรียนมี
ระดับคะแนนเกณฑ์
คุณภาพผลงานระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มีระดับคะแนน
เกณฑ์คุณภาพผลงานระดับพอใช้ขึ้นไป 

3.จัดทำโครงร่าง
ขอบเขตภาระงาน 
และพัฒนาผลงาน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

1.พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และผลงานของ
สมรรถนะรายวิชา 
(ต่อ) 

4.โครงการพัฒนา
ผลงานเชิงวัตกรรม
เพ่ือเส้นทาง
การศึกษาต่อ 
(ต่อ) 

4.เพ่ือประเมินภาพรวม
การจัดการเรียนรู้
หลักสูตรฐานรายวิชาฐาน
สมรรถนะจากการแสดง
และประกวดผลงาน 

4.รอ้ยละของผู้เรียนมี
ผลงานร่วมแสดงหรือเข้า
ประกวดผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ  90 มีผลงานร่วมแสดง
หรือเขา้ประกวดผลงาน 

4.แสดงและ
ประกวดผลงาน 
 

วิชาการ 
แนะแนว 
กลุ่มประสบการณ์ 
ทักษะการคิดข้ันสูง 
(วิทย์ เทคโน คณิต) 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
รอบด้าน 

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และอาชีพ 

1.ร้อยละของผู้เรียนมี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ข้ันต่ำ ระดับ
ดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มีศักยภาพด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ
ผ่านเกณ์ขั้นต่ำ ระดับดีขึ้นไป 

1.พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
 
 

วิชาการ 
 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 

6.โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 

1.เพ่ือกำหนดและวิเคราะห์
สถานการณ์และเงื่อนไขใน
การจัดทำและพัฒนาสื่อ
กระตุ้น การกำหนดประเด็น
ปัญหาและสมมติฐาน
เบื้องต้นในการเข้าสู่หน่วย
การเรียนรู้ 

1.ร้อยละของครูมีและใช้
สื่อกระตุ้น เข้าสู่หน่วยการ
เรียนรู้   
 

ครูร้อยละ 90 มีและใช้สื่อกระตุ้น  
เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้   

1.จัดทำและพัฒนา
แผนการเรียนรู้
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ 
 
 

วิชาการ 
ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 
(ก 2) 
(ต่อ) 

6.โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
(ต่อ) 

2.เพ่ือจัดทำสื่อขอบเขต
คุณลักษณะภาระงานของ
ผลงานตามเงื่อนไข
สถานการณ์ นำไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรม
กำหนดภาระงาน พัฒนา
ผลงานของผู้เรียน 

2.ร้อยละของครูมีและใช้
สื่อขอบเขตคุณลักษณะ
ของภาระงานและผลงาน
การแก้ปัญหาตามเงื่อนไข 
ของสถานการณ ์ 
 

ครูร้อยละ 90 มีและใช้สื่อขอบเขต
คุณลักษณะของภาระงานและผลงาน
การแก้ปัญหาตามเงื่อนไขของ
สถานการณ์ 

1.จัดทำและพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ 
(ต่อ) 

วิชาการ 
ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
(ต่อ) 
 

3.เพ่ือจัดทำใบงานให้
ผู้เรียนกำหนดปัญหา
ผลกระทบ และโครงรา่ง
ภาระงานการพัฒนาผลงาน
แก้ปัญหาผลกระทบที่มี
แนวทางการตั้งสมมตฐิาน
เบื้องต้นในการอธิบาย
เหตุผลตามกระบวนการ
ขั้นตอนและเทคนิควิธีการ
ทำภาระงานของผลงาน 

3.ร้อยละของครูมีและใช้  
ใบงานการกำหนดปัญหา 
และโครงร่างภาระงาน 
ของผลงาน 
 

ครูร้อยละ 100 มีและใช้ใบงาน        
การกำหนดปัญหา และโครงร่าง 
ภาระงานของผลงาน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 
(ก 2) 
(ต่อ) 

6.โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
(ต่อ) 

4.เพ่ือคดัเลือกและ
วิเคราะห์สื่อความรู้ตาม
หลัก K,P,A  ของตัวชี้วัด
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตความรู้ของระดับ
การศึกษา นำไปจัดทำ สื่อ
ความรู้ประจำแผนการ
เรียนรู้รายวิชาฐาน
สมรรถนะ  

4.ร้อยละของครูมีแผนการ
เรียนรู้รายวิชาฐาน
สมรรถนะ 
 

ครูร้อยละ 90 มีแผนการเรียนรู้รายวิชา
ฐานสมรรถนะ 

2.จัดทำและพัฒนา
แผนการเรียนรู้
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ (ต่อ) 
 
 

วิชาการ 
ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
(ต่อ) 
 

5.เพ่ือจัดทำชื่อเรื่องสื่อความรู้
ตามหลักความรู้ของตัวชีว้ัด
รายวชิาและบรรณานุกรม
แหล่งสืบค้น และจัดทำชุดสื่อ
ฝึกทักษะความรู้ตามตัวชีว้ัด
รายวชิานำไปใชส้ร้างองค์
ความรู้ก่อนการทำภาระงาน
ของแผนการเรียนรู ้

5.ร้อยละของครูมีและใช้
สื่อ ฝึกทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดในการตรวจสอบ
ความเพียงพอตามเกณฑ์
ขั้นต่ำของพ้ืนฐานความรู้
แตล่ะตัวชี้วัดรายวิชา 

ผู้เรียนรอ้ยละ 90 มีและใช้สื่อฝึกทักษะ
ความรู้ตามตัวชี้วัดในการตรวจสอบ
ความ เพียงพอตามเกณฑ์ขั้นต่ำของพ้ืน
ฐานความรู้แต่ละตัวชี้วัดรายวิชา 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 
(ต่อ) 

6.โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
(ต่อ) 

6.เพ่ือออกแบบกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หา
ข้อสรุปความรู้ที่นำมาใช้
อธิบายให้เหตุผลการทำ
ภาระงาน ของผลงานตาม
กระบวนการและเทคนิค
ของขั้นตอนวิธีทำ ภาระ
งาน 

วิธีการ6. ร้อยละของครูมี
และใช้แบบรายงานผล
กระบวนการและเหตุผล
คำอธิบายเทคนิคขัน้ตอน
ทำภาระงานย่อยของ
ผลงาน 
 

ครูร้อยละ 100 มีและใช้แบบรายงาน
ผลกระบวนการและเหตุผลคำอธิบาย
เทคนิคขั้นตอนวิธีการทำภาระงานย่อย
ของผลงาน 

2.จัดทำและพัฒนา
แผนการเรียนรู้
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ (ต่อ) 
 
 

วิชาการ 
ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
(ต่อ) 
 

7.เพ่ือคัดกรองความถนัด
และบุคลิกภาพผู้เรียนเลือก
เรียนรายวิชาและเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
ข้อค้นพบตัวตนที่ได้
วิเคราะหจ์ากการบันทึก
ผลงาน รางวัล ประสบการณ์
เชิงสมรรถนะสาขาวิชาความ
ถนัด 

7.ร้อยละของครู 
ที่ปรึกษา มีและใช้ แฟ้ม
สะสมผลงาน แบบ
ประเมินบุคลิกภาพและ
ความถนดั วิเคราะห์ผล
การบันทึกผลงาน รางวัล 
ประสบการณ์เชิง
สมรรถนะสาขาวิชา 
 

ครูที่ปรึกษา ร้อยละ 100 มีและใช้ 
แฟ้มสะสมผลงาน แบบประเมิน
บุคลิกภาพและความถนัด วิเคราะห์ผล
การบันทึกผลงาน รางวัล ประสบการณ์
เชิงสมรรถนะสาขาวิชา 

3.คัดเลือกแบบ
ประเมินและคัด
กรองความถนัดและ
บุคลิกภาพและ
จัดทำแฟ้มสะสม
ผลงาน จัดเก็บและ
วางเส้นทางการ
เรียน 
 

วิชาการ 
แนะแนว 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 
(ต่อ) 

6.โครงการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
(ต่อ) 

8.เพ่ือให้ครูจัดบรรยากาศ 
ในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  

8.ระดับความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวกของ
ครูผู้สอน 
 

ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวกของครูผู้สอนระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม   
(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

4.การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก   
 
 

วิชาการ 
 

7.โครงการเรียนรู้
ผ่านระบบ Online 
and Onsite 

1.เพ่ือวางแผนการจัดเก็บ
สื่อกระตุ้น สื่อความรู ้แบบ
มอบหมายกิจกรรมการ
ทำงาน ฝึกทักษะความรู้ 
วัดผลความรู้และ
ประเมินผลรวมความรู้ 
จัดเกบ็และเลือกช่องทาง
ส่งสารตามแผน  
การเรียนรู้ และหน่วยการ
เรียนรูฐ้านสมรรถนะ เข้าสู่
ระบบ แบบ Online และ 
Onsite ของโรงเรียน 

1. รอ้ยละของครูจัดเก็บ
สื่อ ตามกิจกรรมของ
แผนการเรียนรู้และหน่วย
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เข้าระบบ Online และ 
Onsite ของโรงเรียน 
 
 
 

ครูร้อยละ 95 จัดเก็บสื่อ ตามกิจกรรม
ของแผนการเรียนรู้และหน่วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะเข้าระบบ Online 
และ Onsite ของโรงเรียน 

1.เลือกช่องทางการ
ส่งสาร สื่อ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามแผนการเรียนรู้
และหน่วยการ
เรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 
 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร)  
(ต่อ) 

8.โครงการพัฒนา
ทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 

1.เพ่ือวิเคราะห์หลัก
ความรู้ (K) หลักการ
ปฏิบัติ (P) หลักยดึ
บทบาททางสังคม (A) 
ของตัวชี้วัดรายวิชา ฝึก
ทักษะความรู้ของตัวชี้วัด 
กำหนดระดับคะแนน
เกณฑ์ 
ขั้นต่ำความพอเพียงของ
ความรู้แต่ละตัวชี้วัด
รายวิชา นำไปใช้ฝึกและ
ตรวจสอบความพอเพียง
ของทักษะความรู้แต่ละ
ตัวชี้วัดรายวิชาประจำ
แผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 
 

1.ร้อยละของครูมีและใช้
ทักษะความรู้รายวิชา 
ของแผนการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ 
 

ครูร้อยละ 100 มีและใช้ทักษะความรู้
รายวิชาของแผนการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ 

1.จัดทำและพัฒนา
ทักษะความรู้ 
ตามตัวชี้วัดรายวิชา 
 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 
(ต่อ) 

8.โครงการพัฒนา
ทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 
(ต่อ) 

2.เพ่ือฝึกทักษะความรู้
ตามตัวชี้วัดใช้ตรวจสอบ
จุดบกพร่องในการซ่อม
เสริมความรู้ให้ตรง
จุดบกพร่องก่อนขอเก็บ
หรือปรับเพิ่มคะแนนเก็บ
ของผู้เรียน ตามปริมาณ
การผ่านระดับคะแนน แต่
ละตัวชี้วัดรายวิชา และ
จัดทำบันทึกผลหลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

2.ร้อยละของครูมีและใช้
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการใช้
ชุดฝึกทักษะความรู้ 
ตรวจสอบและแก้ไข
จุดบกพร่องผู้เรียน 
 

ครรู้อยละ 100 มีและใช้บันทึกหลัง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการใช้
ชุดฝึกทักษะความรู้ ตรวจสอบและ
แก้ไขจุดบกพร่องผู้เรียน 

2.บันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
และตรวจสอบ
วัดผลทักษะความรู้
ตามตัวชี้วัดรายวิชา
เพ่ือการซ่อมเสริม
จุดบกพร่อง 
 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
 

3.เพ่ือวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณภาพของภาระงานและ
ผลงานตามเงื่อนไขการนำ
หลักความรู้มาใช้สร้าง
กระบวนการเทคนิคขั้นตอน
วิธีทำภาระงาน 

3.ร้อยละของครูมีและใช้ 
Rubric Score ประเมินผล
งานและภาระงาน และใช้เป็น
ขอบเขตเงื่อนไขการสร้าง
แบบทดสอบประเมินผลกลาง
ภาคและปลายภาคเรียน 

ครูร้อยละ 100 มีและใช้ Rubric 
Score ประเมินผลงานและภาระงาน 
และใช้เป็นขอบเขตเงื่อนไขการสร้าง
แบบทดสอบประเมินผลกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน 

3.จัดทำและพัฒนา
คำอธิบายเกณฑ์
คุณภาพของภาระ
งานและผลงาน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

2.พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้และ
ประเมินผลฐาน  
สมรรถนะผ่าน
ช่องทาง online 
and Onsite 
(บุคลากร) 
(ต่อ) 

8.โครงการพัฒนา
ทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดและ
ประเมินผลตาม
สภาพจริง 
(ต่อ) 

และจัดทำระดับคะแนน
เกณฑ์พร้อมคำอธิบาย 
(Rubric Score)นำไปใช้ 
ประเมินผลงานและภาระ
งาน หรือเกณฑ์การจัดทำ
แบบทดสอบประเมินผล
กลางภาคและปลายภาค
เรียน 

    

9.โครงการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 
 

1. เพ่ือนำบันทึกผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และผลการฝึกทักษะ
ความรู้ตามตัวชี้วัด
รายวิชามาให้ข้อมูล
สะท้อนกลับระหว่างครู
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางร่วมทำข้อตกลง (PA) 
ในการวิจัยพัฒนาชั้นเรียน 

1.ร้อยละของครูใช้
ข้อตกลงจาก (PA) วิจัย
พัฒนา 
ชั้นเรียน 
 

ครูร้อยละ 90 ใช้ข้อตกลงจาก (PA) 
วิจัยพัฒนาชั้นเรียน 

1.สะท้อนผลและ
ปรับปรุงพัฒนา
เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 

ทุกกลุ่ม
ประสบการณ์ 
วิชาการ งานวิจัย 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

3.พัฒนาระบบ
ประเมินผลงานเชิง
สมรรถนะผ่าน
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 
(สถานศึกษา ) 

10.โครงการ
ขับเคลื่อน 
พันธกจิตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (PA) 
 

1.เพ่ือให้บุคลากรแต่ละ
สายงานทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น
พิจารณาของมาตรฐาน
ประกันคุณภาพที่
รับผิดชอบและเชื่อมโยง
กับอัตลักษณ์ค่านิยมร่วม
นามสตรีสิริเกศและ
เป้าประสงค์ของพันธกิจ 
กลยุทธ์ โครงการ/
กิจกรรมใหม่ ในการทำ
ข้อตกลงเกณฑ์เป้าหมาย
การปฏิบัติงานในสายงาน
ที่รับผิดชอบ (PA) 
 
 
 

1.ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
บันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์
เป้าหมายการปฏิบัติงาน 
(PA) และรายงานส่งผล
การปฏิบัติงาน 
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 
100 บันทึกข้อตกลงตามเกณฑ์
เป้าหมายการปฏิบัติงาน (PA)  
และรายงานส่งผลการปฏิบัติงาน 

1.จัดทำข้อตกลง
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ 
 

2.2 บุคคล 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

3.พัฒนาระบบ
ประเมินผลงานเชิง
สมรรถนะผ่าน
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 
(สถานศึกษา ) 
(ต่อ) 

10.โครงการ
ขับเคลื่อน 
พันธกิจตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (PA) 
(ต่อ) 

2. เพ่ือให้หัวหน้าและ
ผู้แทน รวมทั้งผู้มีส่วนได้
เสียทบทวนสะท้อนผล 
การกำหนดค่าเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม  
ในการพิจารณ์แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาประจำปี 

2.ร้อยละของเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดถูกรับรองจากผู้มี
ส่วนได้เสียเกินกึ่งหนึ่ง 
 

ร้อยละของเป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัดถูกรับรองจากผู้มีส่วนไดเ้สีย
เกินก่ึงหนึ่ง ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

2.ทบทวนเป้าหมาย
ของโครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาประจำปี 
(กล 25) 
 

2.1 แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

11. โครงการ
พัฒนาศักยภาพครู
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
(PA) 
 

1.เพ่ือจัดหาและพัฒนา
แบบประเมินศักยภาพครู
และบุคลากรตามเกณฑ์
ตัวบ่งชี้มาตรฐานประกัน
คุณภาพด้านครู และ
เกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด นำ
ผลประเมินบันทึกลงแบบ
บันทึกเส้นทาง
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู 
(PA) 

1.ร้อยละของครูมี (PA) 
และบันทึกผลการประเมิน
ศักยภาพตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้มาตรฐานประกัน
คุณภาพด้านครู และ
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 
 

ครูร้อยละ 100 มี (PA) และบันทึกผล
การประเมนิศักยภาพตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานประกันคุณภาพด้านครู  
และเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

1.ประเมินศักยภาพ
ครูและบุคลากร
ตามเกณฑ์ประเด็น
พิจารณามาตรฐาน
ด้านครู 
 

2.4 บุคคล 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

3.พัฒนาระบบ
ประเมินผลงานเชิง
สมรรถนะผ่าน
ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน 
(สถานศึกษา ) 
(ต่อ) 

11. โครงการ
พัฒนาศักยภาพครู
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
(PA) 
 

2.เพ่ือจัดกลุ่มครูและ
บุคลากรตามผลการ
ประเมินศักยภาพจาก 
(PA) และเลือกเข้าพัฒนา
ตามหลักสูตรที่กำหนด 
 

2.ร้อยละครูและบุคลากร
เลือกหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะที่
ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพ 
หรือหลักสูตร
ความก้าวหน้าวิชาชีพ
อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อ
คนตอ่ปี 

ครูและบุคลากรร้อยละ 100 เลือก
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
ที่ตำ่กว่าเกณฑ์คุณภาพ หรือหลักสูตร
ความก้าวหน้าวิชาชีพอย่างน้อย 1 
หลักสูตรต่อคนต่อปี 
 

2.จัดหาและจัดทำ
หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากร 
 
 

2.4 บุคคล 

4.พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ 
(สถานศึกษา ) 
 

12.โครงการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะตาม
กลุ่มบุคลิกภาพ
และความถนัดของ
ผู้เรียน 

1.เพ่ือประเมินผลทบทวน
ปัจจัยที่มีผลกระทบกลุ่ม
ผู้เรียน เป้าหมายความ
ถนัดและบุคลิกภาพ และ
ความต้องการด้านสาขา
วิชาชีพ นำไปจัดทำ
หลักสูตรรายวิชา และจัด
ผู้เรียนเข้าแผนการเรียน 
 

1.ร้อยละของผู้เรียนที่วัด
และประเมินความถนัด
บุคลิกภาพในการจัดเข้า
แผนการเรียน  
 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่วัดและประเมิน
ความถนัดบุคลิกภาพในการจัดเข้า
แผนการเรียน 

1.ทบทวนโครงสร้าง
หลักสูตรรายวิชา 
(กล 28) 
 

2.3 วิชาการ 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

4.พัฒนาหลักสูตร
รายวิชาฐาน
สมรรถนะ 
(สถานศึกษา ) 
(ต่อ) 
 

12.โครงการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะตาม
กลุ่มบุคลิกภาพ
และความถนัดของ
ผู้เรียน 
(ต่อ) 

2.เพ่ือคัดเลือกผลงานเชิง
สมรรถนะความถนัดทาง
สาขาวิชา มอบรางวัล
คุณภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู้ใช้
ประโยขน์ ต่อยอดการ
เรียนรู้การประกอบการ  
และบันทึกลง แฟ้มสะสม
ผลงาน 

2.ร้อยละของผลงานเชิง
สมรรถนะความถนัดทาง
สาขาวิชา 
 

ผลงานร้อยละ 100 เป็นผลงานเชิง
สมรรถนะความถนัดทางสาขาวิชา 

2.จัดเวทีรางวัล 
   คุณภาพ 
 
 

2.3 วิชาการ 

3.เพ่ือให้ผู้เรียนที่มี
บุคลิกภาพและความถนัด
เลือกเข้าพัฒนา
ประสบการณ์ตามฐานการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน หรือ
นอกโรงเรียนตามความ
ร่วมมือกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ 

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
บุคลิกภาพและความถนัด
เลือกเข้าพัฒนา
ประสบการณ์ตามฐานการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
หรือนอกโรงเรียน 
 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มีบุคลิกภาพและ
ความถนัดเลือกเข้าพัฒนาประสบการณ์
ตามฐานการเรียนรู้ภายในโรงเรียนหรือ
นอกโรงเรียน 

3.จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรและเสริม
หลักสูตร 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

5.สนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ผ่าน 
Online and 
Onsite 
(สถานศึกษา ชุมชน) 

13.โครงการพัฒนา
สนับสนุนส่งเสริม
การเรียน Online 
and Onsite 
 

1.เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต หรือระบบ 
offline จัดเก็บสื่อกระตุ้น 
สื่อการเรียนรู้ สื่อ On 
Demand ตามตัวชี้วัด
รายวิชา และรายงาน
ประเด็นปัญหาและโครงร่าง
ภาระงานและผลงาน ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชา คลัง
คำอธิบายระดับคะแนน
เกณฑ์คุณภาพของภาระ
งานและผลงานรายวิชา 
นำไปใช้ประกอบการส่งสาร 
แจ้งกิจกรรมการเรียนรู้ 
หรือ Onsite และกิจกรรม 

1.ร้อยละของวิชาจำแนก
ระดับชั้นตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใช้ Platform 
อำนวยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 100 ของวิชาจำแนกระดับชั้น
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ Platform 
อำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1.จัดหาและพัฒนา 
Platform และ
ระบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอนระบบ Online 
และ Onsite  
 

2.6  
วิชาการ 
บริหารทั่วไป 
บุคคล  
งบประมาณและ
แผนงาน 
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

5.สนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ผ่าน 
Online and 
Onsite 
(สถานศึกษา ชุมชน) 
(ก 5) 
(ต่อ) 

13.โครงการพัฒนา
สนับสนุนส่งเสริม
การเรียน Online 
and Onsite 
(ต่อ) 

ฝึกทักษะความรู้ยืนยัน
ร่องรอยผลการผ่านเกณฑ์
ขอวัดผลเก็บคะแนน และ
บันทึกคลิปวิดีโอรายงาน
ผลงานทางไก(Conference)  

   2.6  
วิชาการ 
บริหารทั่วไป 
บุคคล  
งบประมาณและ
แผนงาน 2.เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

2.ระดับคะแนนความ 
พึงพอใจของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารจำแนกตามกลุ่ม
ภารกิจงานต่อการใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศ 

คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่ายบริหารจำแนกตาม
กลุ่มภารกิจงานต่อการใช้บรกิารข้อมูล
สารสนเทศ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

2.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
ภาระกิจ 4 ด้าน
ของโรงเรียน 
 

3.เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณและ
ทรัพยากร จัดหาและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

3.ร้อยละของกิจกรรมตาม
แผนจัดหาและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละของกิจกรรมตามแผนจัดหา 
และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีได้รับการ
สนับสนุนระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
(ระดับคุณภาพ 5: เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา) 

3.สนับสนุนการ
จัดหาและพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
สถานะการกระตุ้น 
สื่อความรู ้ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชา  
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ตารางท่ี 4 แสดงการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับ 

แผนงาน 
(โครงการ) 

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย  กิจกรรมหลัก ผู้รับผิดชอบ 

5.สนับสนุนระบบ
การบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้ผ่าน 
Online and 
Onsite 
(สถานศึกษา ชุมชน) 
(ก 5) 
(ต่อ) 

14.โครงการจัดหา
และพัฒนาสื่อ 
ครุภัณฑ์ แหล่ง
เรียนรู้ผ่านระบบ 
Online and 
Onsite 
 
 

1.เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณและ
ทรัพยากร จัดหาสื่อ
สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

1.ร้อยละของกิจกรรมตาม
แผนจัดหาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ได้รับ
การสนับสนุน 
 

ร้อยละ 100 ของกิจกรรมตามแผน
จัดหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ได้รับการสนับสนุน 

1.สนับสนุนการจัดหา
และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ 
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ใช้ส่งเสริมตามกระบวน        
การเรียนรู้ 

วิชาการ 
บริหารทั่วไป 
บุคคล  
งบประมาณและ
แผนงาน 

2.เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้นความรู้ตามความ 
ต้องการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ตามเกณฑ์ความ ขาด
แคลน 

2.ร้อยละความขาดแคลน
ตามเกณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบคน้ความรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ 
 

ความขาดแคลนร้อยละ 85 ตามเกณฑ์
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งสืบค้น
ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ 

2.ปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งสืบค้นความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ 
 

 3.เพ่ือร่วมจัดหลักสูตร
รายวิชาของกลุ่มสาขาวิชา
ความถนัดของโครงการตาม
ความร่วมมือของสถาบัน 
การศึกษา สถานประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน 

3.จำนวนโครงการความ
ร่วมมือการจัดและร่วมจัด
ตามหลักสูตรรายวิชา 
และกิจกรรมสร้าง
ประสบการณเ์ชิงความรู้
และสมรรถนะ 

มีจำนวนโครงการความร่วมมือการจัด
และร่วมจัดตามหลักสูตรรายวิชา และ
กิจกรรมสร้างประสบการณ์เชิงความรู้
และสมรรถนะ ร้อยละ 85 

3.บันทึกความ
ร่วมมือโครงการ
ความร่วมมือ และ
ร่วมจัดการศึกษา 
 

วิชาการ 
บริหารทั่วไป 
บุคคล  
งบประมาณและ
แผนงาน 
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ส่วนที่  4   

งบประมาณปีงบประมาณ 2565 
 
 

ตารางท่ี 9 แสดงประมาณการนักเรียน ปีงบประมาณ  2565 

ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 หมายเหตุ 

ม.1 461 438 ห้องละ 40 คน 

ม.2 424 461 ห้องพิเศษห้องละ 30 คน 

ม.3 470 424   

ม.4 584 570   

ม.5 544 584   

ม.6 562 544   

รวม 3,045 3,021   
 
    ตารางท่ี 10 แสดงประมาณการเงินอุดหนุนการศึกษาปีงบประมาณ  2565 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวม 

จำนวน
นักเรียน 

เงิน
อุดหนุน 

รวม รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ภาคเรียนที่ 
1/2565 

ม.1 461 1,750 806,750 438 1,750 766,500 1,573,250 

ม.2 424 1,750 742,000 461 1,750 806,750 1,548,750 

ม.3 470 1,750 822,500 424 1,750 742,000 1,564,500 

ม.4 584 1,900 1,109,600 570 1,900 1,083,000 2,192,600 

ม.5 544 1,900 1,033,600 584 1,900 1,109,600 2,143,200 

ม.6 562 1,900 1,067,800 544 1,900 1,033,600 2,101,400 

รวม 3,045   5,582,250 3,021  5,541,450 11,123,700 
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ตารางท่ี 11 แสดงการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 

ลำดับที่ 
  

รายการ 
เงินค่าเล่าเรียน ปีงบประมาณ 2565 

จำนวนเงิน (บาท) 
 

จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน (70 : 20 : 10) 

 1 งานด้านวิชาการ ร้อยละ 70  7,786,590 

 2 งานบริหารทั่วไป ร้อยละ 20  2,224,740 

 3 งบกลาง (สำรองจ่าย) ร้อยละ 10  1,112,370 

รวมเป็นเงิน  11,123,700 
 
หมายเหตุ  แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2565 

1. งานด้านวิชาการ คือ งบสำหรับพัฒนาด้านการจัดเรียนการสอน 
2. งานบริหารทั่วไปคือ งบสำหรับบริหารทั่วไป เช่น พัฒนางานประจำตามโครงสร้าง  

พัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นต้น 
3. งบกลาง (สำรองจ่าย) คือ งบสำรองจ่ายเพื่อสนองนโยบายเร่งด่วน 

 
ตารางท่ี 12 แสดงการจัดสรรค่าเล่าเรียน  ปีงบประมาณ 2565 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบสำรองจ่าย 1,112,370  
2 งบด้านบริหารทั่วไป  2,224,740  
 2.1 ค่าสาธารณูปโภค   
 2.2 ค่าปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
3 งบด้านวิชาการ 7,786,590  

 3.1 ปรับซ่อม น้ำมัน ครุภัณฑ์กลาง    
 3.2 โครงการ/กิจกรรม    
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ตารางท่ี 13 แสดงประมาณการค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ  2565 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

เงินอุดหนุน รวม ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ม.1 461 764 352,204 

ม.2 424 877 371,848 

ม.3 470 949 446,030 

ม.4 584 1,318 769,712 

ม.5 544 1,263 687,072 

ม.6 562 1,109 623,258 

รวม 3,045  3,250,124 
 
ตารางท่ี 14 แสดงประมาณการค่าอุปกรณ์การเรียน ปีงบประมาณ  2565 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวมเงิน 

จำนวน
นักเรียน 

เงิน 
อุดหนุน 

 
 

รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ภาคเรียนที่ 
1/2565 

ม.1 461 210 96,810 438 210  91,980 

ม.2 424 210 89,040 461 210  96,810 

ม.3 470 210 98,700 424 210  89,040 

ม.4 584 230 134,320 570 230  131,100 

ม.5 544 230 125,120 584 230  134,320 

ม.6 562 230 129,260 544 230  125,120 

รวม 3,045  673,250 3,021   668,370 
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ตารางท่ี 15 แสดงประมาณการค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีงบประมาณ  2565 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน 

เงินอุดหนุน รวม ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ม.1 461 450 207,450 

ม.2 424 450 190,800 

ม.3 470 450 211,500 

ม.4 584 500 292,000 

ม.5 544 500 272,000 

ม.6 562 500 281,000 

รวม 3,045  1,454,750 
 
ตารางท่ี 16 แสดงประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ปีงบประมาณ  2565 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน เงิน

อุดหนุน 
รวมเงิน 

จำนวน
นักเรียน 

เงิน 
อุดหนุน 

 
 

รวมเงิน รวมทั้งสิ้น 
ภาคเรียนที่ 
2/2564 

ภาคเรียนที่ 
1/2565 

ม.1 461 440 202,840 438 440 192,720 395,560 

ม.2 424 440 186,560 461 440 202,840 389,400 

ม.3 470 440 206,800 424 440 186,560 393,360 

ม.4 584 475 277,400 570 475 270,750 548,150 

ม.5 544 475 258,400 584 475 277,400 535,800 

ม.6 562 475 266,950 544 475 258,400 525,350 

รวม 3,045  1,398,950 3,021  1,388,670 2,787,620 
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ตารางท่ี 17 แสดงการจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 
ลำดับที่ รายการ จัดสรร/นักเรียน 

1 
กิจกรรม
วิชาการ 

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

    ม.1,3             180  บาท 

                    ม. 2               130  บาท 

                    ม. ปลาย          250  บาท 

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
     วชิาการ ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม กีฬา 

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

2 กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวการชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

                   ม. ต้น              200   บาท 

                   ม. ปลาย           130   บาท 

3 ทัศนศึกษา                                          300  บาท 

4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารICT 

                                           50  บาท 

5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

                                           50  บาท 

 
ตารางท่ี 18 แสดงการประมาณการเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแยกตามการจัดสรรของภาคีเครือข่าย 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน 

1 
กิจกรรมวิชาการ 

1.1 วิชาการ 645,200 

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 444,000 

รวม 1,089,200 

2 
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม/ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวการชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

490,700 

3 ทัศนศึกษา 913,500 

4 
กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารICT 

152,250 
 

5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                        150,600 

รวมเป็นเงิน 2,797,900 
หมายเหตุ  จัดสรรเงินตามจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา  2564 
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ตารางท่ี 19 แสดงอัตราการจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
 

รายการเงินรายได้สถานศึกษา 
อัตราต่อ
ภาคเรียน 
(บาท) 

การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 

1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 500 จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 

2. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด 
3. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับ 
   อากาศ 

300 
สมทบค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน 

4. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 400 ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญแต่ละสาขา 
5. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ 
   (ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง) 

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 
   เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ม.ต้น) 

10,000 ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ (วคทส. ม.ต้น)  

10. ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
     เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย) 

10,000 
ห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMTE ม.ปลาย) 
 

11. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ    
     (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

5,000 
จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ 
(ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 
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ตารางท่ี 20 แสดงประมาณการเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 
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รายการเงินรายได้สถานศึกษา 

อัตราต่อ
ภาคเรียน 

จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน จำนวนนักเรียน จำนวนเงิน รวมเป็นเงิน 

(บาท) ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 ภาคเรียนที่ 1/2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ปี 2565 

1. ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ (หัก EP ม.ต้น) 300 1 4 500 2,000 982,000 2,931 1,465,500 2,447,500 

2. ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 350 3,045 1,065,750 3,021 1,057,350 2,123,100 

3. ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรยีนปรับอากาศ (1 4 200) 300 2,000 200,000 3,021 906,300 1,106,300 

4. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 400 3,045 304,500 3,021 1,208,400 1,512,900 

5. ค่าจ้างครูภาษาชาวต่างประเทศ  
   (ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง) 

700 
2,953 2,140,600 2,766 2,012,700 4,153,300 

6. ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร ์ 5,000 61 305,000 101 505,000 810,000 

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) 17,500 153 2,677,500 165 2,887,500 5,565,000 

9. ค่าเรียนห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์-    
    คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (วคทส.) 

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

10. ค่าเรียนห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์- 
     คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม (SMTE.) 

10,000 89 890,000 89 890,000 1,780,000 

11. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ    
     (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

5,000 103 515,000 111 555,000 1,070,000 

รวม   12,920,350   15,267,750 28,188,100 

 



 

 
 

 

 

 ตารางท่ี 21 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565  

ลำดับ
ที ่
  

รายการ 
เงินค่าเล่าเรียน ปีงบประมาณ 2564 

จำนวนเงิน (บาท) 
 

จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงิน (70 : 20 : 10) 

 1 งานด้านวิชาการ ร้อยละ 70  13,504,400 

 2 งานบริหารทั่วไป ร้อยละ 20  3,858,400 

 3 งบกลาง (สำรองจ่าย) ร้อยละ 10  1,929,250 

รวมเป็นเงิน  19,292,000 
 
 
 ตารางท่ี 22 แสดงการจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา (เฉพาะห้องเรียนพิเศษ)  ปีงบประมาณ 2564 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 งบสำรองจ่าย 1,929,250  
2 งบด้านบริหารทั่วไป  3,858,400  
 2.1 ค่าสาธารณูปโภค   
 2.2 ค่าปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
3 งบด้านวิชาการ 13,504,400  

 3.1 ปรับซ่อม น้ำมัน ครุภัณฑ์กลาง    
 3.2 โครงการ/กิจกรรม    
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ตารางท่ี 23 แสดงรายละเอียดแสดงรายละเอียดงบประมาณงบสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2565 

รายการ 

ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงที่ 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงที่ 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 
รวมทั้งสิ้น 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  รวม เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  รวม 
  

1 งบสำรองจ่าย 556,185.00    556,185.00 556,185.00    556,185.00 1,112,370.00 ฝ่ายบริหาร 

2 ห้องเรียนพิเศษ วคทส.   108,000.00  108,000.00   108,000.00  108,000.00 216,000.00 ฝ่ายบริหาร 

3 ห้องเรียนพิเศษ SMTE   89,000.00  89,000.00   89,000.00  89,000.00 178,000.00 ฝ่ายบริหาร 

4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ม.ต้น     273,000.00  273,000.00   273,000.00  273,000.00 546,000.00 ฝ่ายบริหาร 

5 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ม.ปลาย   278,250.00  278,250.00   278,250.00  278,250.00 556,500.00 ฝ่ายบริหาร 

6 ห้องเรียนพิเศษภาษาจนี-ญี่ปุ่น     53,500.00  53,500.00   53,500.00  53,500.00 107,000.00 ฝ่ายบริหาร 

7 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร-์รัฐศาสตร์     40,500.00  40,500.00   40,500.00  40,500.00 81,000.00 ฝ่ายบริหาร 

8 ค่าลงทะเบียนเรียนคอมพิวเตอร์     122,375.00  122,375.00   122,375.00  122,375.00 244,750.00 ฝ่ายบริหาร 

รวมทั้งสิ้น 556,185.00  964,625.00  1,520,810.00 556,185.00  964,625.00  1,520,810.00 3,041,620.00  
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         ตารางที่ 24 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

1 พัฒนางานสวัสดิการและกองทุนโรงเรียน 2,660.00    2,660.00 7,340.00    7,340.00 10,000.00 นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ 

2 
จัดหาสื่อ วัสดุและครุภัณฑ์ ห้องเรียน วคทส.และ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์    

162,489.00 
 

162,489.00    59,091.00  59,091.00     
221,580.00  

นางสาววีระยา บุญพามา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารวิทยาศาสตร์           0 นายอุทัย จึงสมาน 

4 
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสำหรับการสืบค้นในห้องปฏิบัติการ 
และในห้องเรียน 

         443,900.00    443,900.00  443,900.00 นางประภา สมสุข 

5 
พัฒนาปรับปรุงสำนักงานภาษาอังกฤษ  
(โอนงบประมาณให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

          0 นางกาญจนา ชิดดี 

6 
2.พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (งานประจำ) 

  1,500.00  1,500.00      1,500.00 นางปิยลดา หารไชย 

7 
การดำเนินงานสำนักงาน EP/MEP จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 

  168,750.00  168,750.00   231,250.00  231,250.00 400,000.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

8 จ้างครูและบุคลากรในโครงการ EP/MEP   621,165.00  621,165.00   4,223,400.00  4,223,400.00 4,844,565.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

9 
ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

     30,000.00    30,000.00 30,000.00 นางสุกัญญา ทีงาม 

10 
ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องศูนย์สื่อการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    53,500.00   53,500.00 
      

 53,500.00 นางสาวนันทนา สาลี 

11 
3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ (งานกลยุทธ์) 

          0 นางปิยลดา หารไชย 
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  ตารางท่ี 24 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

12 พัฒนาห้องเรียนกิจกรรมแนะแนว           0 
นางสาวทิพยรัตน์ กา
ประสิทธิ ์

13 
พัฒนาระบบบริหารงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

          0 นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร 

14 พัฒนาระบบบริหารงานธุรการด้วยระบบคุณภาพ 60,250.00    60,250.00 35,250.00 
   

35,250.00 95,500.00 
นางสาวชลล์ลฤลล์  
เนียมจิตร 

15 สาธารณูปโภค 500,000.00    1,097,150.00   1,597,150.00 500,000.00   1,097,150   1,597,150 3,194,300.00 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 

16 

โครงการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการเรียน 
Online and Onsite /การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานพัสดุและสินทรัพย์ตามภาระกิจ 4 ด้าน
ของโรงเรียน 

720,000.00    720,000.00 780,000.00    780,000.00 1,500,000.00 นางปราญชลี สิงห์ชะฎา 

17 พัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยระบบคุณภาพ 2,000.00     2,000.00      2,000.00 
นางสาวชลล์ลฤลล์  
เนียมจิตร 

18 การพัฒนางานการเงิน 54,020.00 
   

54,020.00 9,930.00    9,930.00 63,950.00 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 

19 พัฒนาห้องเรียนโรงเรียนสุจริต       
    

 0 นายเอกรัตน์ ลับโกษา 

20 
งานพัฒนาระบบทะเบียนประวัติและ 
เครื่องราช์อิสริยาภรณ์ 

1,625.00 
      

 1,625.00 3,375.00 
      

3,375.00 5,000.00 นางสาวพิชญาภา สีนามะ 

21 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4,550.00       4,550.00  3,950.00        3,950.00 8,500.00 นางกิตติยา ส่งสุข 

22 
ส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมของครูและ
บุคลากร        

  5,000.00 
      

5,000.00 5,000.00 นางประสพสุข ระยับศร ี

         
 



 

 
 

56 

 

  ตารางท่ี 24 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

23 
งานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพเชิดชูเกียรติและ
สร้างขวัญกำลังใจ 

 
   

  
   

 0 นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ 

24 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย 13,000.00 
   

13,000.00 27,000.00 
   

27,000.00 40,000.00 นางสาวพิมพา เชื้อทอง 

25 พิธีไหว้ครู   
   

   
26,000.00    

   26,000.00     26,000.00  นางวิจิตรา บุญเย็น 

26 พัฒนาระบบงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 5,050.00 
      

5,050.00 4,950.00 
      

4,950.00 10,000.00 นางดวงศิริ สุขประเสริฐ 

27 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 205,000.00    205,000.00 166,000.00    166,000.00 371,000.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

28 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

374,500.00    374,500.00 117,000.00    117,000.00 491,500.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

29 การดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 210,840.00    210,840.00 153,160.00    153,160.00 364,000.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

30 การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียน 196,750.00    196,750.00 76,750.00    76,750.00 273,500.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

31 กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานห้องสมุด 122,030.00       122,030.00  77,970.00      77,970.00 200,00.00 นางสาวบุญล้อม กันตรง 

32 
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้/พัฒนาและปรับปรุง
อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 

68,000.00    68,000.00 59,000.00    59,000.00 127,000.00 นายไพรนคร ชิณะแขว 

33 
พัฒนาคุณภาพโภชนาการ น้ำด่ืมและการ
ให้บริการภายในศูนย์อาหาร 

   306,801.00 306,801.00    86,710.00 86,710.00 393,511.00 นางกุลมณี ดอกแก้ว 

34 จัดซื้อเบาะรถตู้ 9 ที่นั่ง(65,000)           0 นายกิตติชัย อุทุม 
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ตารางท่ี 24 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

35 จัดซื้อหลังคารถ 6 ล้อ 150,000.00    150,000.00       150,000.00  นายกิตติชัย อุทุม 

36 จัดซื้อรถมินิบัสไม่เกิน 32 ที่นั่ง(2,200,000)           0 นายกิตติชัย อุทุม 

37 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการออม) 

11,920.00       11,920.00  8,080        8,080 20,000.00 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ 

38 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย   98,712.00  98,712.00   223,135.00  223,135.00 321,847.00 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 

39 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้(จัดหาและพัฒนาสื่อครุภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ Online and Onsite) 

   2,260,000.00 2,260,000.00      2,260,000.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

40 พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ 17,000.00       17,000.00  83,000.00        83,000.00 100,000.00 นางวณิชยา รัฐอุบล 

41 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและนักเรียน 20,000.00       20,000.00           20,000.00 นางสาวบุญล้อม กันตรง 

42 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน         20,000.00        20,000.00 20,000.00 นางสาวบุญล้อม กันตรง 

43 
พัฒนาระบบงานชุมชนกับโรงเรียนและภาคี
เครือข่าย 

2,655.00    2,655.00 2,345.00    2,345.00 5,000.00 นายเฉลียว ศิริดล 

44 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 9,995.00 
   

9,995.00 30,005.00 
   

30,005.00 40,000.00 นายเฉลียว ศิริดล 

45 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้
เข้าถึงความรู้และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

  508,000.00  508,000.00 737,653.00    737,653.00 
   

1,245,653.00
  

นายภูเบศ เศรษฐบุตร 

46 
พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

  20,000.00  20,000.00   150,000.00  150,000.00 170,000.00 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 

รวมทั้งสิ้น 2,751,845.00 0 2,731,266.00 2,566,801.00 8,049,912.00 2,937,758.00 26,000.00 6,427,926.00 86,710.00 9,478,394.00 17,528,306  
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     ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

1 พัฒนาระบบงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล           0 นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 

2 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(HCEC)        

 
       

 0 นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 163,900.00    163,900.00 193,850.00    193,850.00 357,750.00 นายศักด์ิชาย เกษร 

4 
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 , ม. 4 และ มอบเกียรติ
บัตรนักเรียนชั้น ม.3 ,ม.6 

 15,000.00   15,000.00  15,000.00   15,000.00 30,000.00 นายศักด์ิชาย เกษร 

5 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 21,528.00    21,528.00 12,472.00    12,472.00 34,000.00 นางวิราวรรณ ยกพล 

6 
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

          0 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 

7 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25,015.00    25,015.00 24,985.00    24,985.00 50,000.00 นางสาวนันทนา สาลี 

8 
พัฒนาระบบงานนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

          0 นางนิษฐารัศมิ์ ปัญญาสิทธิ์ 

9 
จ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานในโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

  48,000.00  48,000.00   48,000.00  48,000.00 
    

 96,000.00
  

นางสาววีระยา บุญพามา 

10 
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  14,420.00  14,420.00      14,420.00 นางสาวพิมพา เชื้อทอง 

11 
วัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

12,444.00    12,444.00 17,556.00    17,556.00 30,000.00 นางสาวอรุณี สังขรัตน์ 

12 
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช) 

18,000.00    18,000.00      18,000.00 นายสิรกฤษฏ์ิ ศรีบุญเรือง 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

13 
ทดสอบเยาวชนคนเก่งทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี  

 
  

 
    

 0 นายอุทัย จึงสมาน 

14 
จ้างเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสืบค้นความรู้และกิจกรรม
ของโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE  

 70,200.00 
 

70,200.00 
  

70,200.00 
 

70,200.00 140,400.00 นางประภา สมสุข 

15 จัดซื้อชุดปฏิบัติการให้กับนักเรียนในโครงการ   39,000.00  39,000.00   49,200.00  49,200.00 88,200.00 นางประภา สมสุข 

16 
จัดซื้อสารเคมีและวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำ
โครงงาน 

  11,000.00  11,000.00   10,000.00  10,000.00 21,000.00 นางประภา สมสุข 

17 
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนและการจัดการเรียน
การสอน 

24,989.00    24,989.00 25,011.00    25,011.00 50,000.00 นายอรรถพล ศรีเลิศ 

18 
พัฒนาระบบการนิเทศ กำกับติดตาม และ
ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 

          0 นางไพลี จันทร์นิยม 

19 
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ 

  85,775.00  85,775.00   133,325.00  133,325.00 219,100.00 นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 

20 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์
และรัฐศาสตร์ 

  281,940.00  281,940.00   146,960.00  146,960.00 428,900.00 นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 

21 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

140,000.00    140,000.00      140,000.00 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว 

22 พัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป ์ 44,800.00    44,800.00 5,200.00    5,200.00 50,000.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

23 การนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           0 นางสาววทันยา ภาษาพรม 

24 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 8,075.00    8,075.00 5,925.00    5,925.00        14,000 .00 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย 
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      ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน 

เงิน
กิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

25 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 15,352.00    15,352.00 14,648.00    14,648.00 30,000.00 นางศิริพร นามจันทรา 

26 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง 10,592.00    10,592.00 15,408.00    15,408.00        26,000 .00 นางสาวเกศินี บรรจง 

27 
พัฒนาระบบนิเทศการเรียนการสอนตาม
กระบวนการ Active Learning 

          0 นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 

28 
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ (งานประจำ) 

  176,120.00  176,120.00   165,380.00  165,380.00 341,500.00 นางปิยลดา หารไชย 

29 นิเทศ ติดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ           0 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ 

30 
การจัดหาและพัฒนาสื่อ ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบ Online and Onsite  
กลุ่มวิชาคหกรรม 

          0 นางสาวยุวดี คุณสม 

31 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 30,000.00    30,000.00      30,000.00 นางประสพสุข ระยับศร ี

32 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน           0 นางวลัย นามวงศ์ 

33 พัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 203,810.00    203,810.00 507,515.00    507,515.00 711,325.00 นางพิสมัย ทองอาบ 

34 
พัฒนาระบบการนิเทศกำกับติดตามทบทวนผล
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

4,000.00    4,000.00 16,000.00    16,000.00        20,000 .00 นายบรรพชิต โพธิ์บอน 

35 มอบทุนการศึกษา 32,000.00    32,000.00      32,000.00 นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ 

36 พัฒนาประสิทธิภาพงานแนะแนว 5,677.00    5,677.00 6,220.00    6,220.00        11,897.00 นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

37 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           0 นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ 

38 
ชื่อโครงการ พัฒนาระเบียบวินัย ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ / 
กิจกรรม โรงเรียนวิถีพุทธ 

12,500.00    12,500.00 11,110.00    11,110.00 23,610.00 นางผัสนี พานพรหม 

39 
จัดเวทีศักยภาพแสดงสมรรถนะและผลงาน
นวัตกรรมนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

     50,000.00    50,000.00        50,000 .00 นางสาววิภาพร ชิณะแขว 

40 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (Independent Student : IS) 

2,550.00    2,550.00 3,450.00    3,450.00 6,000.00 นางสาววิภาพร ชิณะแขว 

41 
พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ์ OBECQA 

15,000.00    15,000.00 15,000.00    15,000.00 30,000.00 นางสาววิภาพร ชิณะแขว  

42 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      70,000.00    70,000.00 70,000.00 นางสาวบุญล้อม กันตรง 

43 
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามกลุ่ม
บุคลิกภาพและความถนัดของผู้เรียนสู่เวทีรางวัล
คุณภาพ 

     20,000.00    20,000.00        20,000.00 นางสาวบุญล้อม กันตรง 

44 
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามกลุ่ม
บุคลิกภาพและความถนัดของผู้เรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

     25,000.00    25,000.00 25,000.00 นางสาวบุญล้อม กันตรง 

45 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแผนการ
เรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ 

      31,200.00   31,200.00 31,200.00 นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง 

46 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) 

 61,620.00   61,620.00 90,630.00    90,630.00 152,250.00 นายศักด์ิชาย เกษร 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

47 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน  131,930.00   131,930.00  164,270.00   164,270.00      296,200.00 นายศักด์ิชาย เกษร 

48 การบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก           0 นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 

49 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้       913,500.00      913,500.00 913,500.00 นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง 

50 
พัฒนาการอ่าน การเขียนและการสื่อสารทาง
ภาษาไทย 

30,000.00    30,000.00      30,000.00 นายนพพร ศรปัญญา 

51 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางภาษาไทยอย่างรอบ
ด้าน 

44,000.00    44,000.00 1,000.00    1,000.00 45,000.00 นางวิราวรรณ ยกพล 

52 
กิจกรรม 1 สาระ 1 ห้องเรียนคุณภาพ (Thai 
Happy Room) 

          0 นางวิราวรรณ ยกพล 

53 
กิจกรรมห้องเรียนฐานสมรรถนะ Online and 
Onsite 

5,000.00    5,000.00      5,000.00 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 

54 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 30,000.00    30,000.00      30,000.00 นางวิราวรรณ ยกพล 

55 
การจัดทำและพัฒนาสื่อหน่วยการเรียนรู้การ
สื่อสารภาษาไทย 

15,000.00    15,000.00      15,000.00 นางวิราวรรณ ยกพล 

56 วิจัยในชั้นเรียน (PA)           0 นางวิราวรรณ ยกพล 

57 
พัฒนาครูตามฐานสมรรถนะความรู้ด้านการ
สื่อสาร 

          0 นางวิราวรรณ ยกพล 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

58 
โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

     88,000.00    88,000.00 88,000.00 นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง 

59 พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์      107,300.00    107,300.00 107,300.00 
นางสาวเพ็ญประภา บุญ
พิพัฒมงคล 

60 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ           0 นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 

61 
การแสดงและประกวดผลงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

          0 นางไสว ทองเพชร 

62 
การจัดทำและพัฒนาสื่อหน่วยการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

          0 นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง 

63 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนฐานสมรรถนะ           0 นางพิสมัย ทองอาบ 

64 ห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณภาพ           0 นางเทพา สระแก้ว 

65 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ           0 นางพิสมัย ทองอาบ 

66 
ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(Math Camp) 

     50,000.00    50,000.00 50,000.00 นางกิ่งแก้ว แดงงาม 

67 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง 
นักเรียนและครู 

  34,470.00  34,470.00      34,470.00 นางสาววีระยา บุญพามา 

68 
พัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

  30,000.00  30,000.00   30,000.00  30,000.00 60,000.00 นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง 

69 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   39,160.00  39,160.00   54,000.00  54,000.00 93,160.00 นางสาวพิชญาภา สีนามะ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

70 

จัดหาและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สำหรับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม 

  59,400.00  59,400.00      59,400.00 นางสาวมะติกา สุธาบุญ 

71 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 
21 

  
 

96,090.00 
 

 
 

96,090.00 
 

  161,870.00  161,870.00 257,960.00 นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ 

72 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน   835,050.00  835,050.00   118,460.00  118,460.00      953,510.00 นางสุพัตรา ไชยโชติ 

73 
พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

          0 นางสุกัญญา ทีงาม 

74 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

          0 นางแดงต้อย ปิ่นทอง 

75 พัฒนาสมรรถนะครู           0 นางประภา สมสุข 

76 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11,200.00    11,200.00      11,200.00 นางสาวอรุณี สังขรัตน์ 

77 
ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11,510.00    11,510.00      11,510.00 นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ 

78 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์      40,000.00    40,000.00 40,000.00 นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ 

79 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

     40,000.00    40,000.00 40,000.00 นางสาวธิดารัตน์ คำแพง 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

80 
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     25,000.00    25,000.00 25,000.00 นางสาวธิดารัตน์ ชนะงาม 

81 
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

     25,000.00    25,000.00 25,000.00 นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ 

82 
ส่งเสริมสู่นักเรียนความเป็นเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และ ผลิตนวัตกรรมใช้
แก้ปัญหา 

     60,000.00    60,000.00 60,000.00 นางสาวอรุณี สังขรัตน์ 

83 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 70,000.00    70,000.00      70,000.00 นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร 

84 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

33,800.00    33,800.00 166,175.00    166,175.00 199,975.00 นางมนัสนันท์ ละเลิศ 

85 ห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           0 นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ 

86 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา   18,130.00  18,130.00      18,130.00 นางประภา สมสุข 

87 ส่งเสริมศักยภาพการทำงานของครู   13,180.00  13,180.00   6,420.00  6,420.00 19,600.00 นางประภา สมสุข 

88 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

  724,333.00  724,333.00  46,437.00   46,437.00 770,770.00 นางประภา สมสุข 

89 
พัฒนาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา 

          0 นางสาวลลิตา สายแก้ว 

90 
พัฒนาผู้เรียนให้ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 / ส่งเสริมการบูรณาการในวิชาโครงงานฯ 

     12,000.00    12,000.00 12,000.00 นางสาวญาณา วาจนสุนทร 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

91 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

20,000.00    20,000.00 28,000.00    28,000.00 48,000.00 นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุล  

92 ส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านสังคม 61,160.00    61,160.00 118,840.00    118,840.00 180,000.00 นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 

93 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสังคมศึกษา      190,000.00    190,000.00  190,000.00  นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 

94 ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก 8,500.00    8,500.00 11,000.00    11,000.00 19,500.00 ณัฐรดา สาลี 

95 
พัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

          0 นางสาวลลิตา สายแก้ว 

96 การแข่งขันกีฬาภายใน  250,000.00   250,000.00      250,000.00 นายคำสิงห์ บูรณะศรี 

97 บาสเกตบอลสตรีสิริเกศโอเพนคัพ  20,000.00   20,000.00      20,000.00 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว 

98 การเเข่งขันฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศ  10,000.00   10,000.00      10,000.00 นายคำสิงห์ บูรณะศรี 

99 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 166,000.00    166,000.00      166,000.00 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว 

100 fitness for health           0 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว 

101 
จัดทำที่เชิดชูเกียรติบริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 

          0 นายคำสิงห์ บูรณะศรี 

102 
พัฒนาสื่อกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาสู่
ห้องเรียนคุณภาพ 

          0 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

103 วิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา           0 นายคำสิงห์ บูรณะศรี 

104 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 16,410.00    16,410.00      16,410.00 นายพีรกานต์ หมวดแก้ว 

105 พัฒนาส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านทัศนศิลป์  41,790.00   41,790.00  18,210.00   18,210.00 60,000.00 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

106 
สืบสานอัตลักษณ์ นาฏดนตรี คีตศิลป์ไทย สู่วิถี
วัฒนธรรม 

14,000.00    14,000.00 16,000.00    16,000.00 30,000.00 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม 

107 ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ 50,000.00    50,000.00      50,000.00 นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชัย 

108 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี 35,000.00    35,000.00 45,000.00    45,000.00 80,000.00 นายสุทธิกุล กอกหวาน 

109 
พัฒนาทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดและประเมิลผล
ตามสภาพจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

          0 นายจิระพงษ์ พุ่มงาม 

110 ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านดนตรี      120,000.00    120,000.00 120,000.00 นายเอกรัตน์ ลับโกษา 

111 พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต           0 นายเอกรัตน์ ลับโกษา 

112 ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           0 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 

113 มัคคุเทศก์น้อย 4,760.00    4,760.00 240.00    240.00 5,000.00 นางวิจิตรา บุญเย็น 

114 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  12,500.00   12,500.00  12,500.00   12,500.00 25,000.00 
นางสาวชนกพร สติภาบุญ
โสดากร 

115 
พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

     3,000.00    3,000.00 3,000.00 นางปิยาพร พรหมทา 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

116 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ           0 นางสาวสุภัตตรา บุญภามา 

117 การสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ           0 นางกาญจนา ชิดดี 

118 นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม           0 นางจินต์ภาณี จัตุชัย 

119 
เปิดโลกภาษาต่างประเทศที่สองและงานตรุษจีน-
ตรุษญวน 

30,000.00    30,000.00      30,000.00 นางสาวเกศินี บรรจง 

120 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ           0 นางศิริพร นามจันทรา 

121 คลินิกภาษาอังกฤษ           0 นางวลัย นามวงศ์ 

122 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  10,140.00   10,140.00  9,860.00   9,860.00 20,000.00 นางชุตินันท์ คำเข่ือง 

123 
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทศกาล
และวันสำคัญตะวันตก 

5,000.00    5,000.00 5,000.00    5,000.00 10,000.00 นางดวงศิริ สุขประเสริฐ 

124 ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ           0 นางกาญจนา ชิดดี 

125 
พัฒนาระบบงานสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 

          0 นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์ 

126 การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก           0 นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 

127 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      20,000.00    20,000.00 20,000.00 นายทิฆัมพร จิรานันท์สิริ 

128 
1.พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่น 
(งานกลยุทธ์) 

  73,690.00  73,690.00   63,840.00  63,840.00 137,530.00 นางปิยลดา หารไชย 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

129 
2.ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและการ
สื่อสาร (งานกลยุทธ์) 

  106,216.00  106,216.00      249,129.00     249,129.00 355,345.00 นางปิยลดา หารไชย 

130 4.พัฒนาสมรรถนะครู (งานกลยุทธ์)   10,925.00  10,925.00   9,200.00  9,200.00 20,125.00 นางปิยลดา หารไชย 

131 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก (วันคริสต์มาส) 

  53,320.00  53,320.00      53,320.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

132 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ 

  49,782.00  49,782.00      49,782.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

133 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ วิทยศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-5 
(MEP-Sci) 

  301,980.00  301,980.00      301,980.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

134 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1-3 (EP) 

  20,177.00  20,177.00      20,177.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

135 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4-6 (M-Eng) 

  17,342.00  17,342.00      17,342.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

136 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4-6 (M-Sci) 

  19,442.00  19,442.00      19,442.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

137 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมเข้าค่ายทดลอง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 (EP) 

  459,840.00  459,840.00      459,840.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

138 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / ทัศนศึกษา
ภายในประเทศ 3 วัน 2 คืน 

  665,340.00  665,340.00      665,340.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

139 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมสอบ TOEFL 
Junior ม.3 (EP) 

  49,885.00  49,885.00      49,885.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

140 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมติวสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ (ม.6) (IELT/TOEFL) 

       16,292.00  16,292.00 16,292.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

141 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ 

       34,425.00  34,425.00 34,425.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

142 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรม Open House        81,620.00  81,620.00 81,620.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

143 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมค่ายสาน
สัมพันธ์น้องพี่ EP/MEP 

       26,085.00  26,085.00 26,085.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

144 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมสอบตอบ
ปัญหาส่งเสริมศีลธรรมนานาชาติ World Pec 

          0 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

145 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ / รับสมัคร
นักเรียน EP/MEP 

  12,160.00  12,160.00      12,160.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

146 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ / ประชุม
ผู้ปกครอง 

  9,220.00  9,220.00   9,495.00  9,495.00 18,715.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

147 โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้   285,032.00  285,032.00   1,726,324.00  1,726,324.00 2,011,356.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

148 โครงการพัฒนาครู / กิจกรรมอบรมครู        61,224.00  61,224.00 61,224.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

149 
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ / จิตอาสาใน
โรงเรียน ม.5-6 

  15,685.00  15,685.00      15,685.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

150 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กิจกรรมเข้าค่าย
โบราณคดี ม.4-6 (MEP-Eng) 

  263,160.00  263,160.00      263,160.00 นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ 

151 

ทักษะอาชีพระยะสั้นคหกรรมพ้ืนฐาน ระดับชั้น  
ม.ปลาย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้พัฒนาชีวิตและ
ครอบครัวในการดำรงชีวิตที่ดี มีงานทำในปัจจุบัน
และเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 

23,000.00    23,000.00 2,000.00    2,000.00 25,000.00 นางสาวยุวดี คุณสม 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

152 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน PBL 
เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

30,000.00    30,000.00      30,000.00 นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สิน 

153 
โครงการห้องเรียนคุณภาพ/พัฒนาห้องศูนย์สื่อ
และ Studio กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

          0 นายวิโรจน์ วรรณชัย 

154 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานบ้าน งาน
ประดิษฐ์ส่งเสริมทักษะสู่อาชีพ 

12,165.00    12,165.00 2,835.00    2,835.00 15,000.00 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ 

155 รางวัลคุณภาพวิชางานบ้านงานครัว           0 นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ 

156 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 3,068.00    3,068.00      3,068.00 นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ 

157 
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

16,932.00    16,932.00      16,932.00 นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ 

158 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต คิดงาน
อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะอาชีพ 

     70,000.00    70,000.00 70,000.00 นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ 

159 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พัฒนาผู้เรียน
ด้านอาชีพสู่ความเป็นเลิศ 

     100,000.00       100,000.00 100,000.00 นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ 

160 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้านในกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

      23,700.00   23,700.00 23,700.00 นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 

161 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน กิจกรรมเข้าค่าย
พักเเรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 150,290.00   150,290.00  18,300.00   18,300.00 168,590.00 นายณัฐพงษ์ สาลี 

162 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้านในกิจกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

 18,900.00      18,900.00   3,500.00   3,500.00 22,400.00 นางสุกัญญา ทีงาม 

163 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน กิจกรรม
ยุวกาชาด 

      5,640.00   5,640.00 5,640.00 นางกิ่งแก้ว แดงงาม 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

164 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน กิจกรรม
ผู้บำเพ็ญประโยชน ์

 7,960.00   7,960.00               7,960 .00 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 

165 
การพัฒนาระบบสารสนเทศสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

     5,000.00          5,000.00 5,000.00 นางสาวธิดารัตน์ คำแพง 

166 วิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน           0 นางวิรงรอง วิเศษ 

167 อบรมพัฒนานักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน      27,696.00    27,696.00 27,696.00 นางวิไล กุยแก้ว 

168 ตลาดนัดหลักสูตรเพื่อการศึกษาและอาชีพ      40,000.00        40,000.00 40,000.00 นางวิไล กุยแก้ว 

169 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)           0 
นางสาวทิพยรัตน์  
กาประสิทธิ ์

170 พัฒนาการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก           0 นางวิไล กุยแก้ว 

171 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     20,000.00    20,000.00 20,000.00 นางนิภา จันทร์ละออ 

172 ศูนย์ภาษาอังกฤษ จังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายวิชาการ)      5,000.00    5,000.00      5,000.00  นางกาญจนา ชิดดี 

173 กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน           0 นางประภา สมสุข 

174 
พัฒนางานศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
คณิตศาสตร์ 

          0 นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 

175 
สนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้
ส่งเสริมงานพัสดุและสินทรัพย์ 

53,421.00    53,421.00 46,579.00    46,579.00 100,000.00 นางปราญชลี สิงห์ชะฎา 

176 พัฒนางานแผนงาน 41,053.00    41,053.00 8,947.00    8,947.00 50,000.00 นายนพพร ศรปัญญา 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

177 กิจกรรมพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงเรียน 9,900.00    9,900.00 10,100.00    10,100.00 20,000.00 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา 

178 
กิจกรรมสนับสนุนจัดหาสื่อและพัฒนาระบบงาน
แผนงาน 

100,000.00    100,000.00      100,000.00 นางโสภา พิเชฐโสภณ 

179 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

44,000.00    44,000.00 6,000.00    6,000.00 50,000.00 นางกิ่งแก้ว แดงงาม 

180 
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 
สตรีสิริเกศ 

3,720.00    3,720.00      3,720.00 นางบุษกรณ์ พรหมพิลา 

181 วัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 16,653.00    16,653.00 13,347.00    13,347.00 30,000.00 นายสันติราษฎร์ ไพรป่า 

182 วัสดุอุปกรณ์สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล           0 นายสันติราษฎร์ ไพรป่า 

183 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1-6      100,000.00    100,000.00 100,000.00 นางกชพร รัตนธนากาญจน์ 

184 พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4           0 นางกชพร รัตนธนากาญจน์ 

185 จิตอาสา           0 นางกชพร รัตนธนากาญจน์ 

186 ส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 16,825.00    16,825.00 575.00    575.00 17,400.00 นายประดิษฐ์ ส่งสุข 

187 อบรมนักเรียนไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  20,000.00   20,000.00      20,000.00 นางนิตยา วิเศษสังข์ 

188 
ส่งเสริมความรับผิดชอบพิธีเปิดกีฬาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร 

          0 นางนิตยา วิเศษสังข์ 

189 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000.00    30,000.00      30,000.00 นางสาวสุภาพร หอมเนียม 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

190 
ประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักเรียน ครู และ
บุคลากร 

     5,000.00    5,000.00 5,000.00 นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ 

191 
พัฒนาระบบวางแผนอัตรากำลังการสรรหาและ
บรรจุแต่งต้ัง 

  7,789,300.00  7,789,300.00      7,789,300.00 นางกิตติยา ส่งสุข 

192 
ส่งเสริมและพัฒนาการประเมินวิทยฐานะ การมา
ปฏิบัติหน้าที่และการลา 

6,490.00    6,490.00 10,010.00    10,010.00 16,500.00 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 

193 กิจกรรมอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ม.6  39,340.00   39,340.00      39,340.00 นายสุรชัย ดอกแก้ว 

194 กิจกรรมวันสำคัญ  10,000.00   10,000.00  20,000.00   20,000.00 30,000.00 นางผัสนี พานพนหม 

195 อบรมมัคนายกน้อย      8,000.00    8,000.00 8,000.00 นางนิตยา วิเศษสังข์ 

196 ชมพูขาวมารยาทงามสมนามพระราชทาน           0 นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน 

197 
การพัฒนาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

 38,080.00   38,080.00      38,080.00 นายสิรกฤษฎ์ิ ศรีบุญเรือง 

198 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 

 32,900.00   32,900.00      32,900.00 นางสาวมะติกา สุธาบุญ 

199 ระบบเช่าบัตรนักเรียนดิจิทัล           0 นางสาวสุภาพร หอมเนียม 

200 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 55,610.00    55,610.00 24,390.00    24,390.00 80,000.00 นางสาวสุภาพร หอมเนียม 

201 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 9,455.00    9,455.00 27,545.00    27,545.00 37,000.00 นางปิยาพร พรหมทา 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 
 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

202 
กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว (TO BE NUMBER 
ONE) 

 50,000.00   50,000.00  50,000.00   50,000.00 100,000.00 นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ 

203 อบรมแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      5,000.00    5,000.00 5,000.00 นายอรรพล ศรีเลิศ 

204 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา      5,000.00    5,000.00 5,000.00 นายอรรพล ศรีเลิศ 

205 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 35,000.00    35,000.00      35,000.00 นายอรรพล ศรีเลิศ 

206 ประกวดสถานศึกษาสีขาว      5,000.00    5,000.00 5,000.00 นายอรรพล ศรีเลิศ 

207 อบรมทักษะแกนนำคนดีขอแผ่นดิน 9,145.00    9,145.00 35,855.00    35,855.00 45,000.00 นายเอกรัตน์ ลับโกษา 

208 
ขับเคลื่อนพันธกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(PA) 

3,750.00    3,750.00 6,250.00    6,250.00 10,000.00 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 

209 พัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู (PA) 490,000.00    490,000.00      490,000.00 นางสาวยุวดี คุณสม 

210 
พัฒนาสมรรถนะครู ขับเคลื่อนพันธกิจตาม
มาตรฐานปฏิบัติงาน (PA) 

90,000.00    90,000.00 90,000.00    90,000.00 180,000.00 
งานพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

211 พัฒนาระบบบริหารงานพยาบาล 20,000.00    20,000.00 30,000.00    30,000.00 50,000.00 นางมุสิกมาศ อาษาศรี 

212 บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  152,250.00   152,250.00      152,250.00 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 

213 รักษ์สุขภาพ           0 นางมุสิกมาศ อาษาศรี 

214 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 
21 

  129,000.00  129,000.00   131,000.00  131,000.00 260,000.00 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 
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ตารางท่ี 25 แสดงรายละเอียดงบประมาณงบพัฒนาวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

 

ลำดับ 

  ระยะเวลา (ว/ด/ป) 

รวมท้ังสิ้น ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรม  

ช่วงท่ี 1 ปีงบประมาณ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ช่วงท่ี 2 ปีงบประมาณ 1 เม.ย. 65- 30 ก.ย. 65 

กลุ่มบริหารงาน /งาน / กลุ่มสาระ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

  
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 
เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินอื่นๆ  

รวม 

215 พัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21   25,000.00  25,000.00   20,000.00  20,000.00 45,000.00 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 

216 
พัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครือข่าย 

       5,000.00  5,000.00 5,000.00 นายภูเบศ เศรษฐบุตร 

รวมทั้งสิ้น 2,571,759.00 1,072,700.00 12,932,764.00 0 16,577,223.00 3,011,664.00 1,332,117.00 3,427,449.00 0 7,771,230.00  24,348,453   
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565  

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

 

1 

1 

1.1.1 พัฒนาการอา่น การเขียนและการสื่อสารทางภาษาไทย นายนพพร ศรปัญญา 30,000     0 30,000  

2 1.1.10 ศูนย์ภาษาอังกฤษ จังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายวิชาการ) นางกาญจนา ชิดด ี 5,000       5,000  

3 1.1.11 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นายทิฆัมพร จิรานันท์สิริ 20,000       20,000  

4 1.1.2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านครูและนักเรียน นางสาวบุญล้อม กันตรง 20,000       20,000  

5 1.1.3 มัคคุเทศก์น้อย นางวิจิตรา บญุเย็น 5,000       5,000  

6 1.1.4 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ นางสาวปวีณธ์ิดา สังวัง 88,000       88,000  

7 1.1.5 พัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ นางสาวสุภัตตรา บุญภามา         0  

8 1.1.6 เปิดโลกภาษาต่างประเทศที่สองและงานตรุษจีน-ตรุษญวน นางสาวเกศินี บรรจง 30,000       30,000  

9 1.1.7 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ นางชุตินันท์ คำเขื่อง   20,000     20,000  

10 1.1.8 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์     257,960         257,960 
 

11 1.1.9 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและการสื่อสาร(งานกลยุทธ์) นางปิยลดา หารไชย   355,345  355,345 
 

12 1.2.1 ระบบการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน นางสาวสุภาพร หอมเนียม 80,000       80,000  

13 1.2.1 กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุดส่งเสริมการอ่าน นางสาวบุญล้อม กันตรง 20,000       20,000  

14 1.2.2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย นางวิราวรรณ ยกพล 30,000       30,000  

15 1.2.3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เทศกาลและวันสำคัญตะวันตก นางดวงศิริ สุขประเสริฐ 10,000       10,000  

16 1.2.5 ระบบเช่าบัตรนักเรียนดิจิทัล นางสาวสุภาพร หอมเนียม         0  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

17 

 

1.2.6 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ         0  

18 1.2.7 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมสอบตอบปัญหาส่งเสริมศีลธรรมนานาชาติ 
World Pec 

นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์         0  

19 1.2.8 พัฒนาศักภาพการเรียนรู้ภาษาจีน-ญีปุ่่น นางปิยลดา หารไชย     
        
137,530  

  
       
137,530  

 

20 1.2.9 พัฒนาทักษะดา้นการสื่อสารของนักเรียนชั้นม.4 นางปิยลดา หารไชย 3,000       
          
3,000  

 

   รวม  341,000 20,000 750,835  1,111,835  

21 

2 

2.3.1 กิจกรรมอำลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ ม.6 นายสุรชัย ดอกแก้ว   39,340     39,340  

22 2.3.2 พิธีไหว้คร ู นางวิจิตรา บญุเย็น   26,000     26,000  

23 2.3.3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นางปิยาพร พรหมทา 37,000       37,000  

24 2.3.4 อบรมมัคนายกนอ้ย นางนิตยา วิเศษสังข์ 8,000       8,000  

25 2.3.5 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นางสุกัญญา ทีงาม 30,000       30,000  

26 2.3.6 ชมพูขาวมารยาทงามสมนามพระราชทาน นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน         0  

27 2.3.7 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมค่ายสานสัมพันธ์น้องพี ่EP/MEP นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
26,085  

  26,085  

28 2.3.8 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ / รับสมัครนักเรียน EP/MEP นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
12,160  

  12,160  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

29 

2 

2.3.9 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 นางสาวมะติกา สธุาบุญ   32,900     32,900  

30 2.3.10 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชน นายเฉลียว ศิริดล 
         
40,000  

      40,000  

31 2.5.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา นางประภา สมสุข     
          
18,130  

  18,130  

32 2.5.1 กิจกรรมวันสำคัญ นางผัสนี พานพนหม   30,000     30,000  

33 2.5.2 สืบสานอัตลักษณ์ นาฏดนตรี คีตศิลป์ไทย สู่วิถวีัฒนธรรม นายจิระพงษ์ พุ่มงาม 30,000       30,000  

   รวม  145,000 128,240 56,375  329,615  

34 

3 

3.6.1 
ทักษะอาชีพระยะสั้นคหกรรมพื้นฐาน ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
พัฒนาชีวิตและครอบครัวในการดำรงชีวิตที่ดี มีงานทำในปัจจุบันและเป็น
ผู้ประกอบการในอนาคต 

นางสาวยวุดี คุณสม 25,000       25,000  

35 3.6.2 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน PBL เพือ่เสริมสร้างพื้นฐานทางด้าน
วิศวกรรม 

นายววิิศน์ ธนะจิตต์สิน 30,000       30,000  

36 3.6.3 พัฒนาการเรียนการสอนวิชางานบ้าน งานประดิษฐ์ส่งเสริมทักษะสู่อาชีพ นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ 15,000       15,000  

37 3.6.4 พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ ์ 3,068       3,068  

38 3.6.5 การพัฒนาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรือง   38,080     38,080  

39 3.7.1 รางวัลคุณภาพวิชางานบ้านงานครัว นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำ         0  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

40 

 

3.7.2 ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ ์ 16,932       16,932  

41 3.7.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกายนกัเรียน นายพีรกานต์ หมวดแกว้ 16,410       16,410  

42 3.7.4 อบรมแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายอรรพล ศรีเลิศ 5,000       5,000  

43  3.7.5 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา นายอรรพล ศรีเลิศ 5,000       5,000  

44 3 3.7.6 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์ นายอรรพล ศรีเลิศ 35,000       35,000  

45  3.7.7 ประกวดสถานศึกษาสีขาว นายอรรพล ศรีเลิศ 5,000       5,000  

46  3.8.1 รักษ์สุขภาพ นางมุสิกมาศ อาษาศร ี         0  

47  3.9.1 การแข่งขันกีฬาภายใน นายคำสิงห์ บูรณะศร ี   250,000     250,000  

   รวม  156,410 288,080   444,490  

 

 

 

 



81 

 

ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

48 

4 

4.10.1 อบรมพัฒนานักเรียนจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน นางวิไล กุยแก้ว 27,696       27,696  

49 4.10.2 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ วิทยศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ม.4-5 (MEP-Sci) 

นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
        
301,980  

  301,980  

50 4.10.3 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ / ประชุมผู้ปกครอง นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
18,715  

  
         
18,715  

 

51 4.11.1 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียน นางสุพัตรา ไชยโชต ิ     
        
953,510  

  953,510  

52 4.11.2 ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Camp) นางกิ่งแก้ว แดงงาม 50,000       50,000  

53 4.13.1 กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน นางประภา สมสุข         0  

54 4.13.1 
พัฒนาผู้เรียนให้ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 / ส่งเสริมการบูรณาการในวิชา
โครงงานฯ 

นางสาวญาณา วาจนสุนทร 12,000       12,000  

55 4.13.2 จัดเวทีศักยภาพแสดงสมรรถนะผลงานนวัตกรรมนักเรียน นางสาววภิาพร ชิณะแขว 50,000       50,000  

56 4.13.3 การแสดงและประกวดผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางไสว ทองเพชร 0       0  

57 4.13.4 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ 40,000       40,000  

58 4.13.6 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษา (YC) นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ ์         0  

   รวม  179,696  1,274,205  1,453,901  

59 
5 

5.14.1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพดา้นสังคม นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 180,000       180,000  

60 5.14.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านดนตรี นายสุทธกิุล กอกหวาน 80,000       80,000  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

61 

5 

5.14.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางภาษาไทยอยา่งรอบด้าน นางวิราวรรณ ยกพล 45,000       45,000  

62 5.14.10 การสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ นางกาญจนา ชิดด ี 0       0  

63 5.14.10 พัฒนางานศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการคณิตศาสตร์ นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติ 0       0  

64 5.14.11 นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นางจินต์ภาณี จัตุชยั 0       0  

65 5.14.12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบดา้น นายศักดิ์ชาย เกษร   296,200     296,200  

66 5.14.13 พัฒนาอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒ
มงคล 

107,300       107,300  

67 5.14.14 คลินิกภาษาอังกฤษ นางวลัย นามวงศ์ 0       0  

68 5.14.15 การบริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน 0       0  

69 5.14.16 พัฒนาส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านทศันศิลป์ นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม   60,000     60,000  

70 5.14.17 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก (วัน
คริสต์มาส) 

นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
      
53,320.14  

  
     
53,320.14  

 

71 5.14.18 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎกีุล 48,000       48,000  

72 5.14.19 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบดา้นในกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน   23,700     23,700  

73 5.14.2 บาสเกตบอลสตรีสิริเกศโอเพนคัพ นายพีรกานต์ หมวดแกว้   20,000     20,000  

74 5.14.20 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบดา้น กิจกรรมเข้าค่ายพกัเเรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายณัฐพงษ์ สาล ี   168,590     168,590  

75 5.14.21 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบดา้นในกิจกรรม ลูกเสือ-   เนตรนาร ี นางสุกัญญา ทีงาม   22,400     22,400  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

76 

5 

5.14.22 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นางสาวพิชญาภา สีนามะ     
          
93,160  

  93,160  

77 5.14.23 
ส่งเสริมสู่นักเรียนความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และ ผลิต
นวัตกรรมใช้แก้ปัญหา 

นางสาวอรุณี สังขรัตน์ 60,000       60,000  

78 5.14.23 ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ นางรัชฎาพร พงศ์พฤฒิชยั 50,000       50,000  

79 5.14.24 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นางสาวอรุณี สังขรัตน์ 11,200       11,200  

80 5.14.25 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวธิดารัตน์ คำแพง 40,000       40,000  

81 5.14.26 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นายภูเบศ เศรษฐบุตร     
        
260,000  

  260,000  

82 5.14.27 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต คิดงานอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะอาชีพ นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำ 70,000       70,000  

83 5.14.28 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวธิดารัตน์ ชนะงาม 25,000       25,000  

84 5.14.29 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ ์ 25,000       25,000  

85 5.14.3 การเเข่งขันฟุตซอลเพื่อความเป็นเลิศ นายคำสิงห์ บูรณะศร ี   10,000     10,000  

86 5.14.30 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ พัฒนาผู้เรียนด้านอาชพีสู่ความเป็นเลิศ นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ ์ 100,000       100,000  

87 5.14.31 ห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณภาพ นางเทพา สระแกว้         0  

88 5.14.32 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นางประภา สมสุข     
        
770,770  

  
       
770,770  

 

89 5.14.34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบดา้น กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน   7,960     
          
7,960  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

90 

 

5.14.37 ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านดนตรี นายเอกรัตน์ ลับโกษา 120,000       120,000  

91 5.14.38 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสังคมศึกษา นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่าง 190,000       190,000  

92 5.14.39 พัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิต นายเอกรัตน์ ลับโกษา         0  

93 5.14.4 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา นายพีรกานต์ หมวดแกว้   166,000     166,000  

94 5.14.40 ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก ณัฐรดา สาลี 19,500       19,500  

95 5.14.41 พัฒนาอัจฉรยิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางมนัสนันท์ ละเลิศ 199,975       199,975  

96  5.14.42 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล         0  

97 5 5.14.4 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา นายพีรกานต์ หมวดแกว้   166,000     166,000  

98  5.14.40 ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก ณัฐรดา สาลี 19,500       19,500  

99  5.14.41 พัฒนาอัจฉรยิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางมนัสนันท์ ละเลิศ 199,975       199,975  

100  5.14.42 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ นางระวีวรรณ บุญญาเลิศกีรติกุล         0  

101  5.14.43 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
49,782  

  49,782  

102  5.14.44 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.1-3 (EP) นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
20,177  

  20,177  

103  5.14.45 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4-6 (M-Eng) นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
17,342  

  17,342  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

104 

5 

5.14.46 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.4-6 (M-Sci) นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
19,442  

  19,442  

105 5.14.47 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมเข้าค่ายทดลองวิทยาศาสตร์ ม.1-3 (EP) นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
        
459,840  

  459,840  

106 5.14.48 โครงการพัฒนาทักษะฯ / ทัศนศึกษาภายในประเทศ 3 วัน 2 คืน นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
        
665,340  

  665,340  

107 5.14.49 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมสอบ TOEFL Junior ม.3 (EP) นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
49,885  

  49,885  

108 5.14.5 Fitness for Health นายพีรกานต์ หมวดแกว้         0  

109 5.14.50 
โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมติวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ม.6) 
(IELT/TOEFL) 

นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
16,292  

  16,292  

110 5.14.51 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
34,425  

  34,425  

111 5.14.52 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรม Open House นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
81,620  

  81,620  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

112 

5 

5.14.53 โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู ้ นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
      
2,011,356  

  2,011,356  

113 5.14.54 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ / จิตอาสาในโรงเรียน ม.5-6 นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
15,685  

  15,685  

114 5.14.55 โครงการพัฒนาทักษะฯ / กจิกรรมเข้าค่ายโบราณคดี    ม.4-6 (MEP-Eng) นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
        
263,160  

  263,160  

115 5.14.6 จัดทำที่เชิดชูเกียรติบริเวณหน้าอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกยีรติ นายคำสิงห์ บูรณะศร ี         0  

116 5.14.7 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดา
กร 

25,000       25,000  

117 5.14.8 อบรมทักษะแกนนำคนดีของแผ่นดิน นายเอกรัตน์ ลับโกษา หน 45,000       45,000  

118 5.14.9 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางเยาว์ลักษณ์ น้อยมิ่ง     
        
913,500  

  913,500  

119 5.14.10 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบดา้น ยุวกาชาด นางกิ่งแก้ว แดงงาม 
           
7,000  

      7,000  

120 5.14.11 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว(TO BE NUMBER ONE) นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ ์     
        
100,000  

  100,000  

   รวม  1,447,975 774,850 5,895,096  8,117,921  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

121 

6 

6.15.1 การจัดทำและพัฒนาสื่อหน่วยการเรียนรู้การสื่อสารภาษาไทย นางวิราวรรณ ยกพล 15,000       15,000  

122 6.15.2 พัฒนาสื่อการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ นางศิริพร นามจันทรา         0  

123 6.15.3 พัฒนาสมรรถนะคร ู นางประภา สมสุข         0  

124 6.15.4 การจัดทำและพัฒนาสื่อหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวปวีณธ์ิดา สังวัง         0  

125 6.15.5 พัฒนาครูสู่ความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 นายภูเบศ เศรษฐบุตร     
          
45,000  

  45,000  

126 6.16.1 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษาสู่ห้องเรียนคุณภาพ นายพีรกานต์ หมวดแกว้         0  

127 6.16.2 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Student : IS) 

นางสาววภิาพร ชิณะแขว 6,000       6,000  

128 6.16.3 
พัฒนาสื่อ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

นางเยาว์ลักษณ์ น้อยมิ่ง 31,200       31,200  

129 6.16.4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ             

130 6.17.1 ตลาดนัดหลักสูตรเพื่อการศึกษาและอาชีพ นางวิไล กุยแก้ว 40,000       40,000  

131 6.18.1 
โครงการห้องเรียนคุณภาพ/พัฒนาห้องศูนย์สื่อและStudio กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ 

นายวโิรจน์ วรรณชัย         0  

132 6.18.2 พัฒนาการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นางวิไล กุยแก้ว         0  

   รวม  92,200  45,000  137,200  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

133 

7  

7.19.1 โครงการเรียนรู้ผ่านระบบ Online and Onsite      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางสาววทันยา ภาษาพรม         0  

134 7.19.2 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนฐานสมรรถนะ นางพิสมัย ทองอาบ         0  

135 7.19.3 กิจกรรมห้องเรียนรู้ฐานสมรรถนะ นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 5,000       5,000  

   รวม  5,000    5,000  

137 

8 

8.20.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ นางพิสมัย ทองอาบ         0  

138 8.20.3 
พัฒนาทักษะความรู้ตามตัวชีว้ัดและประเมิลผลตามสภาพจริงกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

นายจิระพงษ์ พุ่มงาม         0  

139 8.21.1 พัฒนาครูตามฐานสมรรถนะความรู้ด้านการสื่อสาร นางวิราวรรณ ยกพล         0  

   รวม    19,600  19,600  

140 

9 

9.23.1 วิจัยในชั้นเรียน (PA) นางวิราวรรณ ยกพล         0  

141 9.23.2 การวิจยัเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายจิระพงษ์ พุ่มงาม         0  

142 9.23.3 วิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นางวิรงรอง วิเศษ         0  

   รวม          0  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

143 

10 

10.24.1 ขับเคลื่อนพันธกิจตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน (PA) นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ 10,000       10,000  

144 10.24.2 พัฒนาระบบงานสารบรรณด้วยระบบคณุภาพ นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร 2,000       2,000  

145 10.24.3 พัฒนาสมรรถนะขับเคลื่อนพันธกิจตามมาตรฐานการปฏบิัติงาน นางสาวยวุดี คุณสม 180,000       180,000  

   รวม  192,000       192,000  

146 

11 

11.26.1 พัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นางสาวปวีณธ์ิดา สังวัง     
          
60,000  

  60,000  

147 11.26.2 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางแดงต้อย ปิ่นทอง         0  

148 11.27.1 พัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานวิชาชพีครู นางสาวยวุดี คุณสม 490,000       490,000  

149 11.27.2 โครงการพัฒนาครู / กิจกรรมอบรมครู นางสาวขวญัใจ ภาพันธ ์     
          
61,224  

  
         
61,224  

 

150 11.27.3 4.พัฒนาสมรรถนะคร ู(งานกลยุทธ์) นางปิยลดา หารไชย     
          
20,125  

  20,125  

150 11.27.3 4.พัฒนาสมรรถนะคร ู(งานกลยุทธ์) นางปิยลดา หารไชย     
          
20,125  

  20,125  

   รวม  490,000   
        
141,349  

  631,349  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

151 

12 

12.28.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวบุญล้อม กันตรง 70,000       70,000  

152 12.28.2 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ 11,510       11,510  

153 12.29.1 
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามกลุ่มบุคลิกภาพและความถนัดของผู้เรียน
สู่เวทีรางวัลคุณภาพ 

นางสาวบุญล้อม กันตรง 20,000       20,000  

154 12.29.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางกิ่งแก้ว แดงงาม 50,000       50,000  

155 12.30.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายสันติราษฎร์ ไพรป่า         0  

156 12.30.2 
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะตามกลุ่มบุคลิกภาพและความถนัดของผู้เรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ 

นางสาวบุญล้อม กันตรง 25,000       25,000  

157 12.30.3 พัฒนาระบบชุมชนกบัโรงเรียนและภาคีเครือข่าย นายเฉลียว ศิริดล 5,000       5,000  

   รวม  181,510    181,510  

158 

13 

13.31.1 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

นายศักดิ์ชาย เกษร   152,250     152,250  

159 13.32.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ นางบุษกรณ์ พรหมพิลา 3,720       3,720  

160 13.32.2 พัฒนาระบบบริหารงานด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA นางสาววภิาพร ชิณะแขว 30,000       30,000  

161 13.32.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งผู้ปกครอง นักเรียนและครู นางสาววีระยา บุญพามา     
          
34,470  

  34,470  

162 13.32.4 การพัฒนางานการเงิน นางพวงเพชร โพธิ์ชัย 63,950       63,950  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

163 13 13.32.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นางสาวธิดารัตน์ คำแพง 5,000       5,000  

   รวม  102,670 152,250 34,470  289,390  

164 

14 

14.34.1 พัฒนาประสิทธภิาพงานประชาสัมพันธ์ นางวณิชยา รัฐอุบล 100,000       100,000  

165 14.34.2 พัฒนาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางสาวลลิตา สายแก้ว         0  

166 14.34.3 สนับสนุนจัดหาสื่อและพัฒนาระบบงานแผนงาน นางโสภา พิเชฐโสภณ 100,000       100,000  

167 14.34.4 
จัดหาและพัฒนา สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับนักเรียน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม 

นางสาวมะติกา สธุาบุญ     
          
59,400  

  59,400  

168 14.34.5 พัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย นายภูเบศ เศรษฐบุตร     
            
5,000  

  5,000  

169 14.34.6 จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ และสารเคม ี นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร 70,000       70,000  

170 14.35.1 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นางสาวลลิตา สายแก้ว         0  

171 14.35.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นางนิภา จันทร์ละออ 20,000       20,000  

172 14.35.11 ห้องเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์         0  

173 14.35.12 ห้องเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม            

174 14.35.2 กิจกรรม 1 สาระ 1 ห้องเรียนคุณภาพ(Thai Happy Room) นางวิราวรรณ ยกพล         0  

175 14.35.3 ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัตกิารและห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวนันทนา สาล ี     
          
53,500  

  
         
53,500  

 

176 14.35.4 ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ นางกาญจนา ชิดด ี         0  
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ตารางท่ี 26 แสดงรายละเอียดงบประมาณ แยกตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ต่อ) 

ที่ 
โครงการ

หลัก 

โครงการ
หลัก/

กิจกรรม
หลัก 

โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งที่มางบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
เงินอุดหนุน
ค่าเล่าเรียน 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอ่ืนๆ 

177 

14 

14.35.5 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้(จัดหาและพัฒนาสื่อครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ผ่านระบบ Online 
and Onsite) 

นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม 
     
2,260,000  

      
     
2,260,000  

 

178 14.35.6 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงความรูแ้ละสร้างบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

นายภูเบศ เศรษฐบุตร     
      
1,245,653  

  1,245,653  

179 14.35.7 พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นายภูเบศ เศรษฐบุตร     
        
170,000  

  170,000  

180 14.35.8 พัฒนาห้องเรียนกิจกรรมแนะแนว นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ ์         0  

181 14.35.9 3.พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (งานกลยุทธ์) นางปิยลดา หารไชย         0  

   รวม  2,550,000  1,533,553  4,083,553  

   รวมทั้งสิ้น  5,883,461 1,363,420 9,750,483  16,997,364  
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมา
ย 

(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานหลักสูตรสถานศึกษา 

1 2 4 พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ประชุมสัมมนาแนวทาง
การจัดทำหลกัสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่ม
ศักยภาพนักเรียน  
2.ประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนการจัดทำ
หลักสูตรแกนการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ปรับปรุง 2560  
3.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อ
ส่งเสริมในการพัฒนา
หลักสูตร  
4.ประเมินและปรับปรุงการ
ใช้หลักสูตร 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
รองรับกลุ่มบุคลิกภาพและ
ความถนัดของผู้เรียนที่
หลากหลายและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ทีว่ัด
และประเมินความถนัด
บุคลิกภาพในการจัดเข้า
แผนการเรียน 

90 10 ต.ค. 
64-  
30 ก.ย. 65 

0 70,000 70,000 1.นางสาวบุญ
ล้อม กันตรง  
2.คณะกรรมการ
งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา และ
กระบวนการ
จัดการเรียน การ
สอน 

2 2 4 พัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ฐานสมรรถนะตามกลุ่ม
บุคลิกภาพและความถนัด
ของผู้เรียนสู่เวทีรางวัล
คุณภาพ 

1.จัดเวทีรางวัลคุณภาพ 
2.จัดให้มีการแสดงผลงาน
เชิงสมรรถนะตามความถนัด
ทางสาขาวิชา 

 โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษารองรับกลุ่ม
บุคลิกภาพและความถนัดของ
ผู้เรียนที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ต่อยอดการเรียนรู้
การประกอบการ 

ผลงานร้อยละ 100 เป็น
ผลงานเชิงสมรรถนะ
ความถนัดทางสาขาวิชา 

100 1 พ.ย. 64 -
30 ก.ย.65 

0 20,000 20,000 นางสาวบุญล้อม 
กันตรง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
3 2 4 พัฒนาหลักสูตรรายวิชา

ฐานสมรรถนะตามกลุ่ม
บุคลิกภาพและความ
ถนัดของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ 

1.จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรและ
หลักสูตรเสริม 
2. จัดแสดงนิทรรศการ
ร่วมกับสถานประกอบการ 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และสถานประกอบการ 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มี
บุคลิกภาพและความ
ถนัดเลือกเข้าพัฒนา
ประสบการณ์ตามฐาน
การเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนหรือนอก
โรงเรียน 

100 1 พ.ย. 64 -
30 ก.ย.65 

0 25,000 25,000 นางสาวบุญล้อม 
กันตรง 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
4 3 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ

จัดทำแผนการเรียนรู้
แบบฐานสมรรถนะ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนแผนการเรียนรู้
รายวิชาฐานสมรรถนะ 

1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
เร่ืองจัดทำแผนการเรียนรู้
รายวิชาฐานสมรรถนะ 
2. ครูสามารถจัดทำแผนการ
เรียนรู้รายวิชาฐานสมรรถนะ
ได้ 

ครูร้อยละ 90 มี
แผนการเรียนรู้รายวิชา
ฐานสมรรถนะ 

95 10 ต.ค. 64-  
30 ก.ย. 65 

0 31,200            
31,200  

นางเยาวลักษณ์ 
น้อยมิ่ง 

5 1 5 การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) 

1.จัดทำสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ของการ
ระบาดของโรคโคโรนา 
2019 (Covid-19) 
 2.จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ ให้
เพียงพอ ตามสถานการณ์ 
  3.เช่าสัญญานดิจิทัล ใช้
ในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์โรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ำ 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรม 

90 5 ธ.ค. 
2564 - 30 
ก.ย.65 

61,620 90,630 152,250 1.นายศักดิ์ชาย 
เกษร 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
6 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

รอบด้าน 
1. สอนเสริมเพิ่ม 10 
สมรรถนะ 
2. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วม
เวทีการแข่งขันทุกดา้น 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 7 ธ.ค.64 - 
30 ก.ย. 65 

131,930.00 164,270.00 296,200.00 นายศักดิ์ชาย 
เกษร 

7 1 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และภูมิปัญญา
ไทยบริเวณจังหวัด
ใกล้เคียงกับจังหวัดศรีสะ
เกษ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง                       
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนำ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และแก้ปญัหาใน
ชีวิตประจำวัน      3. เพือ่
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มีวินัย 
รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทัศน
ศึกษา 

95 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

0 913,500 913,500 นายศักดิ์ชาย 
เกษร  

8 3 1 การบริหารจัดการ
ห้องเรียนเชิงบวก 

1.การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก                                
2.กิจกรรม PLC 

เพื่อให้ครูจัดบรรยากาศ ใน
ชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

 ความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการ ชั้นเรียน
เชิงบวกของครูผู้สอน
ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางศรีวรรณ ลม
สูงเนิน 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

9 1 1 พัฒนาการอา่น การ
เขียนและการสื่อสาร
ทางภาษาไทย 

1.กิจกรรมเข้าค่ายการ
อ่านฝึกอบรมทกัษะการ
อ่าน การเขียนและการ
สื่อสาร 
2.กิจกรรมทดสอบความรู้
ด้านการอา่น การเขียน
และการสื่อสารภาษาไทย 
3.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
ให้นักเรียนปลอดจากการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง และเขียนไม่สวย 

ผู้เรียนมีทักษะตามตัวชีว้ัด
ภาษาไทย ตามสมรรถนะ
ด้านการอา่น การเขียน การ
สื่อสารภาษาไทย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ
ของผู้เรียน มีคะแนนทักษะ
ด้านภาษาไทย ผา่นเกณฑ์
ขั้นต่ำ ร้อยละ 60 
  - การอา่น ภาษาไทย - 
การเขียน ภาษาไทย- การ
สื่อสาร ภาษาไทย 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะด้าน
ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำร้อยละ 60 
  - การอา่น ภาษาไทย 
ร้อยละ 90 
  - การเขยีน ภาษาไทย
ร้อยละ 90 
  - การสื่อสาร 
ภาษาไทย ร้อยละ 90 

90 1 ต.ค. 64-  
30 ก.ย. 65 

30,000 0 30,000 นายนพพร ศร
ปัญญา  

10 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทางภาษาไทยอยา่งรอบ
ด้าน 

1.กิจกรรมตอบคำถาม
สารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน 
 2.กิจกรรมโครงงาน
สารานุกรมไทยสำหรับ
เยาวชน 
 3.กล้าวรรณกรรม 
 4.ต่อคำคม 
 5.ส่งเสริมอัจฉริยภาพทาง
ภาษาไทย 
 6.ยุวกวีสตรีสิริเกศ 

เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านภาษาไทยผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ ระดับดีขึ้นไป 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านภาษาไทย
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ระดับ
ดีขึ้นไป 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

44,000 1,000.00 45,000 นางวิราวรรณ 
ยกพล 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
11 2 5 1 สาระ 1 หอ้งเรียน

คุณภาพ(Thai Happy 
Room) 

1.พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ (Thai Happy 
Room) 
2.จัดหา จัดซื้อสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
3.กิจกรรมการนิเทศ
ติดตาม  การใช้ห้องเรียน
คุณภาพ 

 เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้ห้องปฏิบัตกิาร แหล่ง
สืบค้นความรู้ตามความ 
ต้องการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ตามเกณฑ์ความ ขาด
แคลน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้มี
แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้น ร้อยละ 85 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางวิราวรรณ 
ยกพล 

12 2 2 กิจกรรมห้องเรียนฐาน
สมรรถนะ Online and 
Onsite 

1.ประชุมเชิงปฎิบัติการ
การพัฒนาหอ้งเรียน
ออนไลน์สู่ห้องเรียนฐาน
สมรรถนะในรูปแบบ 
Online 
 2.จัดศูนย์สื่อ นวัตกรรม
ห้องเรียนฐานสมรรถนะใน
รูปแบบ Onsite ภายใน
ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย/ 
ห้องเรียนคุณภาพ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยร้อยละ 95 จัดเก็บ
สื่อตามกิจกรรมของแผนการ
เรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เข้าระบบ 
Online และ Onsite 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยร้อยละ 95 
จัดเก็บสื่อตามกจิกรรม
ของแผนการเรียนรู้และ
หน่วยการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เข้าระบบ 
Online และ Onsite 

95 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

5,000 0 5,000 นางพวงเพชร 
โพธิ์ชยั 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
13 1 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนภาษาไทย 
1.กิจกรรมสอนเสริมวิชา
ภาษาไทย ม.3และม.6 
 2.กิจกรรมเพชร
ภาษาไทย 
 3.กิจกรรมเยาวชนคนเก่ง 
 4.กิจกรรมสุนทรภู่เชิดชู
ภาษาไทย และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

เพื่อนำภาษาและการใช้
เหตุผลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆมา
พัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
3R 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มี
คะแนนคุณภาพผลงาน
วิชาภาษาไทยในระดับ
พอใช้ขึ้นไป 

60 1 ต.ค. 64-  
30 ก.ย. 65 

30,000 0 30,000 นางวิราวรรณ 
ยกพล 

14 3 2 การจัดทำและพัฒนาสื่อ
หน่วยการเรียนรู้การ
สื่อสารภาษาไทย 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีการสื่อสาร
ภาษาไทย” 
2.การจัดหาและผลิตสื่อ
ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
3.การใช้สื่อการจัดการ
เรียนรู ้

1.เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และทันยุคทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
2.เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 

ครูสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยร้อยละ90มี
ทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่แสดงการ
ใช้ตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

90 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

15,000 0 15,000 นางวิราวรรณ 
ยกพล 

15 2 2 วิจัยในชั้นเรียน (PA) จัดทำวิจยัและพัฒนาชั้น
เรียนโดยใช้ข้อตกลงจาก 
(PA) 

 เพื่อนำบันทกึผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และผล
การฝึกทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชามาให้ข้อมูล
สะท้อนกลับระหว่างครูและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วม
ทำข้อตกลง (PA) ในการวิจัย
พัฒนาชั้นเรียน 

 ร้อยละของครูใช้
ข้อตกลงจาก (PA) วิจยั
พัฒนาชั้นเรียน 

90 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

0 0 0 นางวิราวรรณ 
ยกพล 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
16 3 2 พัฒนาครูตามฐาน

สมรรถนะความรู้ด้าน
การสื่อสาร 

1.อบรมให้ความรู้การ
จัดทำ และการใช้ชุดฝึก
ทักษะ online and 
onsite 
2.การจัดทำชุดฝึกทักษะ 
3.การใช้ชุดฝึกทักษะแก้ไข
จุดบกพร่องของผู้เรียน 
4.การใช้แบบทดสอบเพื่อ
วัดผลหลังการใช้ชุดฝึก
ทักษะ 
5.การบันทึกผลการจัด
กิจกรรม 
6.กิจกรรม Plc ภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

เพื่อฝึกทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดใช้ตรวจสอบ
จุดบกพร่องในการซ่อมเสริม
ความรู้ให้ตรงจุดบกพร่อง
ก่อนขอเก็บหรือปรับเพิ่ม
คะแนนเก็บของผู้เรียน ตาม
ปริมาณการผ่านระดับ
คะแนน แต่ละตัวชีว้ัด
รายวิชา และจัดทำบันทกึผล
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 ครูร้อยละ 100 มีและ
ใช้บันทึกหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และ
การใช้ชุดฝึกทักษะ
ความรู้ ตรวจสอบและ
แก้ไขจุดบกพร่องผู้เรียน 

100 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางวิราวรรณ 
ยกพล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
17 1 1 พัฒนาทักษะ

กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1.การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลย ี
2.การแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

 1.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะด้านการคิด
คำนวณในรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 2.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีเจคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 3.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คะแนนด้านการคิด
คำนวณในรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 
60 

80 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 88,000.00 88,000 นางสาวปวีณธ์ิดา 
สังวัง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
18 1 1 พัฒนาอัจริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ 
1.สอนเสริมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์ 
2.คลินิกคณิตศาสตร์ 
3.การสอบแข่งขันเยาวชน
คนเก่งคณิตศาสตร์ 
4.นำนักเรียนไปแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
5.พัฒนาผู้เรียนมุ่งสู่
โอลิมปิกวิชาการ 
6.การแข่งขันศิป
หัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

1.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
การพัฒนาตนเองในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 105,300 105,300 นางสาวเพ็ญ
ประภา บุญ
พิพัฒมงคล 

19 1 1 รางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
มอบรางวัลให้แก่นกัเรียน
ที่เรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ในอันดับ 1-5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

 1.เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ทักษะด้านการคิดคำนวณ
และเห็นความสำคัญของการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
วางแผนในการพัฒนาตนเอง
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้เรียนร้อยละ 60 มี
ผลงานคุณภาพระดับ
ภาพพอใช้ขึ้นไปใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

60 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

0 0 0 นางฐานิตา วัฒ
นพฤกษชาต ิ

20 1 1 การแสดงและประกวด
ผลงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1.การจัดนิทรรศการ
คณิตศาสตร์ 
2.ประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ 
3.การนำเสนอโครงงาน 

 เพื่อประเมินภาพรวมการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรฐาน
รายวิชาฐานสมรรถนะจาก
การแสดงและประกวด
ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ผลงานร่วมแสดงหรือ
เข้าประกวดผลงาน 

90 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

0 0 0 นางไสว ทอง
เพชร 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
21 3 2 การจัดทำและพัฒนาสื่อ

หน่วยการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.การจัดหาและจัดทำสื่อ
ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.การใช้สื่อการจัดการ
เรียนรู ้

1.เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และทันยุคทันสมัยใน
ปัจจุบัน 
2.เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 90 มีและใช้
สื่อขอบเขตคุณลักษณะ
ของภาระงานและ
ผลงานการแก้ปัญหา
ตามเง่ือนไขของ
สถานการณ์ 

90 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางสาวปวีณธ์ิดา 
สังวัง 

22 2 2 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
สู่ห้องเรียนฐาน
สมรรถนะ 

1.ประชุมสร้างความเข้าใจ 
ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
ตามกิจกรรมของแผนการ
เรียนรู้และหน่วยการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
2.ครูสร้างห้องเรียน เพื่อ
จัดเก็บสื่อตามกจิกรรม
ของแผนการเรียนรู ้
3.รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้
ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เพื่อวางแผนการจัดเก็บสื่อ 
กระตุ้น สือ่ความรู้แบบ
มอบหมายกิจกรรมการ
ทำงาน ฝึกทักษะความรู้ 
วัดผลความรู้และประเมินผล
ความรู้ จัดเก็บและเลือก
ช่องทางส่งสารตามแผนการ
เรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ เข้าสู่ระบบ 
แบบ Online และ Onsite 

ครูร้อยละ 95 จัดเก็บ
สื่อ ตามกจิกรรมของ
แผนการเรียนรู้และ
หน่วยการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะเข้าระบบ 
Online และ Onsite 
ของโรงเรียน 

95 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางพิสมัย ทอง
อาบ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
23 1 1 ห้องเรียนคณิตศาสตร์

คุณภาพ 
 1.พัฒนาห้องเรียน
คณิตศาสตร์คุณภาพ 
 2.จัดหาสื่อที่ทันสมัย เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

1.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียน 
2.เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
คุณภาพ 
3.เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 1 พ.ค. 65 - 
31 ธ.ค. 65 

0 0.00 0 นางเทพา 
สระแก้ว 

24 3 2 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

1.ประชุมสร้างความเข้าใจ
การจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
2.ครูผุ้สอนดำเนินการ
จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดย
มีการวิเคราะห ์KPA และ
ออกแบบกิจกรรม สื่อ 
และการวัดและ
ประเมินผล 
3.นำแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะสู่
ห้องเรียน 
4.บันทึกผลหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
5.สรุปรายงานต่อที่
เกี่ยวขอ้ง 

พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
และประเมินผลฐาน
สมรรถนะ วิเคราะห์หลกั
ความรู้ (K) หลักการปฏบิัติ 
(P) หลักยึดบทบาททาง
สังคม (A) ของตัวชี้วัด
รายวิชา 

ครูร้อยละ 90 มี
แผนการเรียนรู้รายวิชา
ฐานสมรรถนะ 

90 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางพิสมัย ทอง
อาบ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
25 1 1 ค่ายพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(Math Camp) 

ค่ายพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(Math Camp) 

1.เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
2.ให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ปัญหาโดยใช้ทกัษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในสถานการณ์ที่
กำหนดให้ได ้
3.เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ผูัเรียนมีทัศคติและเจคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.เพื่อให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออก ร่วมคิดร่วม
สร้างสรรค์ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
คะแนนจากทกัษะ
ความรู้ตามตัวชีว้ัด
รายวิชาผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำร้อยละ 60 

80 20 ส.ค. 65 
- 28 ส.ค.65 

0 49,100 49,100 นางกิ่งแก้ว แดง
งาม 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) 
26 2 5 ปรับปรุงพัฒนา

ห้องปฏิบัติการและหอ้ง
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1.ปรับปรุงพัฒนาห้องศูนย์
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
 2.ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่1-3 

เพื่อพัฒนาห้องศูนย์สื่อการ
เรียนรู้และห้องปฏิบัตกิารให้
มีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน
ได้ 

1.จำนวนนักเรียนร้อย
ละ 90 เข้าใช้บริการ
ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้       
2.จำนวนนักเรียนร้อย
ละ 90 สามารถสืบค้น
ข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี
ได้ 

90 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

53,500 0 53,500 นางสาวนันทนา 
สาล ี
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
27 2 5 เสรมิสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครอง 
นักเรียนและครู 

1.ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ วคทส. 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองและครู
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ด้านพฤติกรรม ผลการเรียน
และผลงานความภาคภูมิใจ
ของนักเรียน 
 2. เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 

1. ผู้ปกครองร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
2. นักเรียนร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

90 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

34,470 0 34,470 นางสาววีระยา 
บุญพามา 

28 2 3 พัฒนาศักยภาพครูด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

ประชุมอบรม สัมนา และ
ศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ครูได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในการ ประชุม 
อบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานด้าน วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

 จำนวนครูร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่องในการ ประชุม 
อบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงานด้าน 
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

100 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

30,000 30,000 60,000 นางสาวปวีณธ์ิดา 
สังวัง 

29 1 1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1.การสอบวัดความรู้และ
วัดทักษะทางวิชาการของ
หน่วยงานตา่งๆ 
2.การสอบแข่งขันของ
โครงการTEDET ของ 
สสวท. 
3.การสอบแข่งขัน
โครงการ ASMO 
4.การสอบแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

เพื่อนำนักเรียนเข้ารว่ม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของหน่วยงานตา่งๆ 

จำนวนนกัเรียนร้อยละ 
85 เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของ
หน่วยงานตา่งๆ 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

39,160.00 54,000 93,160 นางสาวพิชญา
ภา สีนามะ) 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
30 2 5 จัดหาและพัฒนา สื่อ

การเรียนรู้ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ สำหรับ
นักเรียน โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และ สิ่งแวดล้อม 

จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนโครงการ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 - จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่ใช้ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนโครงการ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของผู้เรียนได้
ร่วมเรียนรู้ด้วย
กระบวนการที่ใช้สื่อ
สิ่งพิมพ์ วัสดุ อปุกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

100 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

59,400.00 0 59,400 นางสาวมะติกา 
สุธาบุญ) 

31 1 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ แห่งศตวรรษ
ที่ 21 

1.คลินิคสอนเสริม 
2.ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
3.ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสู่
โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) 
4.ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับ สพม. 28 
5.ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับ 
สพม.28 
6.ค่ายพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาโดยใช้ส่ือ Play 
facto 

1.เพื่อให้นักรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดคำนวณ 
2.เพื่อให้นักรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค์ สามารถต่อยอด
และพัฒนาสู่การศึกษาต่อไป
ได้ 
 3.เพื่อให้นักรียนที่เข้ารว่ม
กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 

 1.นักรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 ได้
พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดคำนวณ 
 2.นักรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
เกิดความคิดเชิง
สร้างสรรค์ สามารถต่อ
ยอดและพัฒนาสู่
การศึกษาต่อไปได ้
 3.นักรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

80 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

96,090.00 161,870 257,960 นางพรวิรุณ 
ประเสริฐสังข์) 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
32     ส่งเสริมและพัฒนา

อัจฉริยภาพผู้เรียน 
1.กิจกรรมนำเสนอ
โครงงานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ
โรงเรียน 
2.กิจกรรมค่ายสะเต็ม 
(STEM) 
3.กิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4.กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ในการจัดทำโครงงานและ
นำเสนอโครงงาน ระดับ 
สพม.ศกยส 
5. กิจกรรมค่ายพัฒนา
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (LAB 
Science) 
6.กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 
7.กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษ 
8.กิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
(ต่างจังหวัด) 

 1.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สู่
กระบวนการแกป้ัญหา 
2.นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการดำเนินชีวิต
และดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 
3.นกัเรียนที่เข้าร่วมมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม 

1.นักเรียนร้อยละ 80 ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิารณญาณ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
องค์ความรู้ สู่
กระบวนการแกป้ัญหา 
 2.นักเรียนร้อยละ 80 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
พัฒนานวัตกรรมไปใช้
ในการแก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตและ
ดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น              
3. นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อกจิกรรมใน
ระดับมาก 

80 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

835,050.00 118,460 953,510 นางสุพัตรา ไชย
โชติ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

33 3 2 พัฒนาสื่อ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1.สำรวจความต้องการใช้
สื่อในรายวิชาต่างๆ 
2.จัดทำ/จัดหา/พัฒนาสื่อ 
3.นำสื่อไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน                   
4.ประเมินผลการใช้สื่อ 
5.นำผลมาปรับปรุงและ
พัฒนาการดำเนินงาน 
6.รายงานการสร้างและใช้
สื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
       

1.เพื่อจัดหาและจัดทำสื่อ
การเรียนการสอนให้
สอดคล้องและเพียงพอกับ
ความต้องการ 
2.ครมูีการใช้ สื่อ เทคโนโลยี 
และพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการ 
สอนที่สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1.ครูร้อยละ 90 ที่มี
ลักษณะการสร้างและ
พัฒนาสื่อ เทคโนโลย ี
นวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.ครูร้อยละ 90 ที่มี
ลักษณะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี นวัตกรรม
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ 

90 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0.00 0 0 นางสุกัญญา ที
งาม 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
34 2 3 การนิเทศการจัดการ

เรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศเยี่ยมอาคารเรียน 
2.ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศเยี่ยมอาคารเรียน
เพื่อเข้าใจแนวปฏิบัต ิ
3.คณะกรรมการนิเทศ
เยี่ยมอาคารเรียน
ปฏิบัติงานตามปฏิทินการ
นิเทศเยี่ยมอาคารเรียน 
 4.รายงานการนิเทศเยี่ยม
อาคารเรียน รายสัปดาห์/
สรุปรายงานภาคเรียน 
 5.สำรวจการรับการนิเทศ
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 
2564 และภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2565 
6.แต่งต้ังคณะนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
7.ดำเนินการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
8.บันทึกการนิเทศ 
บันทึกPLCรายบุคคล
(AAR)บันทีกการสะทอ้น
ความคิด 
9.รายงานผลการนิเทศ
ภาคเรียนภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2564 และภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 

 เพื่อจัดหาและพัฒนาแบบ
ประเมินศักยภาพครูและ
บุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ด้านครูและเกณฑ ์ก.ค.ศ.
กำหนดนำผลประเมินบันทกึ
ลงแบบบันทึกเส้นทาง
ความก้าวหนา้วิชาชพีครู
(PA) (ย 3.1 ม2 ป4 )
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ครูร้อยละ 100 มี (PA) 
และบันทึกผลการ
ประเมินศักยภาพตาม
เกณฑ์ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
ประกันคุณภาพดา้นครู 
และเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

100 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางแดงต้อย ปิ่น
ทอง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
35 3 2 พัฒนาสมรรถนะครู 1.จัดอบรมพัฒนา

หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2.ศึกษาดูงาน 
3.ประกวดสื่อและ
นวัตกรรม ( 1 ครู 1 
นวัตกรรม ) 
       

เพื่อพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพครูวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 90 
ได้รับการพัฒนาด้าน
สมรรถนะสู่ความเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21 

100 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0.00 0 0 นางประภา สม
สุข 

36 1 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.สอนเสริมเพิ่มเติม
เนื้อหาตามโครงการลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วิทยากรภายใน) 
      2. กิจกรรมติวให้
ความรู้(วิทยากรภายนอก) 

 1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 2.คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET 
ระดับ ม.3 และม.6 สูงกวา่
ระดับประเทศ 

1.นักเรียนร้อยละ 85 มี
ผลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป 
2.คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-
NET ระดับ ม.3 และม.
6 ในสาระการเรียนรู้
หลัก สูงกวา่
ระดับประเทศ 

85 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

11,200.00 0 11,200 นางสาวอรุณี 
สังขรัตน์ 

37 2 4 ทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.ทบทวนและประเมินผล
การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564 
2.พัฒนาหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2565 

1.เพื่อทบทวนและประเมิน
การใช้หลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มศักยภาพผู้เรียนที่
หลากหลายและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ได้รับผล
การประเมินการใช้
หลักสูตรในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

11,510 0 11,510 นางสาวกนกพร 
แฝงพงศ์ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
38 1 1  สัปดาหว์ันวิทยาศาสตร์  1.การแสดงผลงานทาง

วิทยาศาสตร์ 
 2.การแข่งขันกจิกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อจัดนิทรรศการให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรมตามความ
สนใจและนำเสนอ
ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

90 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 40,000.00 40,000 นางสาวกนกพร 
แฝงพงศ์ 

39 1 1 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1.โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
2.โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3.โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
4.โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
6.อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
7.การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science 
show ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
8.การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ Science 
show ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
9.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

 นักเรียนมีความรู ้
ความสามารถพัฒนาผลงาน
เข้าสู่ประกวดแข่งขันใน
ระดับเขต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขต
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

85 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 40,000.00 40,000.00 นางสาวธิดารัตน์ 
คำแพง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
39 1 1 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (ต่อ) 

10.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
11.เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนานสามมิต ิ
12.เครื่องบินพลังยาง 
ประเภทปล่อยอิสระ 
13.อากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทพิชิต
เป้าหมาย 

 นักเรียนมีความรู ้
ความสามารถพัฒนาผลงาน
เข้าสู่ประกวดแข่งขันใน
ระดับเขต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

นักเรียนร้อยละ 85 ขึ้น
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขต
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

85 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 40,000.00 40,000.00 นางสาวธิดารัตน์ 
คำแพง 

40 1 1 ค่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.จัดค่ายให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย
มีกิจกรรมต่าง ๆ ฐานการ
ดูดาวเบื้องต้น(ทิศ, พิกัด
ท้องฟ้า, แผนที่ดาว ) 
2.ฐานโปรแกรม Starry 
Night – ระบบสุริยะ 
3.ฐานปรากฏการณ์สำคัญ
ทางดาราศาสตร์ 
4.ฐานกิจกรรมการแสดง 
Science Show “สร้าง
ระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์” 
5.ฐานส่องกล้องดูดาว 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3.เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 90 ที่
เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

90 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 25,000 25,000 นางสาวธิดารัตน์ 
คำแพง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
41 1 1 ค่ายวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

1.จัดค่ายให้ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย
มีกิจกรรมต่าง ๆ ฐานการ
ดูดาวเบื้องต้น(ทิศ, พิกัด
ท้องฟ้า, แผนที่ดาว ) 
2.ฐานโปรแกรม Starry 
Night – ระบบสุริยะ 
3. ฐานปรากฏการณ์
สาคัญทางดาราศาสตร์ 
4.ฐานกิจกรรมการแสดง 
Science Show “สร้าง
ระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์” 
5.ฐานส่องกล้องดูดาว 

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
 2.เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 3.เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียนร้อยละ 90 ที่
เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความรู้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

90 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 25,000 25,000 นางสาวสุกัญญา 
โลนุสิทธิ ์

42 1 1 ส่งเสริมสู่นักเรียนความ
เป็นเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ และ ผลิต
นวัตกรรมใช้แก้ปัญหา 
 

 -คอมพวิเตอร์ 
1.การสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น
(Comic Strip) ม.ต้น 
2.การสร้างการ์ตูนแอนิ
เมชั่น(2D Animation) ม.
ต้น 
3.การออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ม.ต้นและม.
ปลาย 
4.การสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพวิเตอร์ ม.ต้น
และม.ปลาย 
5.การแข่งขัน Motion 
Infographic ม.ปลาย 
 

นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถพัฒนาผลงาน
เข้าสู่ประกวดแข่งขันใน
ระดับเขต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้น
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขต
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

50 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 64,400.00 64,400 นางสาวอรุณี 
สังขรัตน์ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
42 1 1 ส่งเสริมสู่นักเรียนความ

เป็นเลิศทางด้าน
คอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ และ ผลิต
นวัตกรรมใช้แก้ปัญหา 
(ต่อ) 

6.การแข่งขันการสร้าง
Webpage ประเภท Text 
Editor ม.ต้น 
7.การแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web 
Editor ม.ต้น 
 8.การแข่งขันการสร้าง 
Web Applications ม.
ปลาย 
 9.การแข่งขันเขียน
โปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ ม.
ปลาย 
10.การประกวดโครงงาน
คอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.ต้น ม.ปลาย 
11.การแข่งขันตัดต่อ
ภาพยนต ์
 -หุ่นยนต์ 
1.หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.
ต้นและม.ปลาย 
2.หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.
ต้น และม.ปลาย 
3.หุ่นยนต์ระดับสูง ม.ต้น 
และม.ปลาย 
4.หุ่นยนต์ระดับผสม 
ม.ต้นและม.ปลาย 

นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถพัฒนาผลงาน
เข้าสู่ประกวดแข่งขันใน
ระดับเขต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

 นักเรียนร้อยละ 50 ขึ้น
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผลงานเข้าสู่ประกวด
แข่งขันในระดับเขต
ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ 

50 1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

0 64,400.00 64,400 นางสาวอรุณี 
สังขรัตน์ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
43 2 5 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 

และสารเคมี 
1.สำรวจวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีที่มีความต้องการ
เพื่อเป็นข้อมูลในการ
จัดซื้อ และนำมาใช้ในการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอ และ
ทันสมัย 
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
สารเคมี ทางวิทยาศาสตร์ 

 เพื่อจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ 
สารเคมี เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
สนับสนุนการจัดเรียนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมตามแผนจัดหา
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้รับ
การสนับสนุน ในด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ชุดทดลอง 
สารเคมี โมเดล /สื่อ
สิ่งพิมพ์ 

100 1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย. 65 

70,000 0.00 70,000 นางสาวพัลยมน 
เย็นสมุทร) 

44 1 1 พัฒนาอัจฉรยิภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

1.อัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ 
2.อัจฉริยภาพด้าน
เทคโนโลยี 
3.อัจฉริยภาพด้าน
นวัตกรรม 
4.อัจฉริยภาพด้าน
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เต็มตาม
ศักยภาพสู่ความเป็น
อัจฉริยภาพ ด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย 
1.กิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้ ทุกระดับชั้น 
( ม. 1 – ม. 6 ) 
2.กิจกรรมเวทีอัจฉรยิภาพ 

นักเรียนที่มีความสนใจ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับ
การพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพสู่ความเป็น
อัจฉริยภาพดว้ย
กิจกรรมที่หลากหลาย 

  1 ต.ค. 64 -  
1 ก.ย. 65 

33,800 166,175.00 199,975 นางมนัสนันท์ 
ละเลิศ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
45 3 5 ห้องเรียนคุณภาพด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.ประชุมครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโดนโลยีเพื่อวาง
แผนการพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพ 
 2.ดำเนินการจัดหาสือ่
อุปกรณ์ ที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู ้
3.ให้บริการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในสำหรับครู
และนักเรียน 

 1.พัฒนาห้องเรียนสู่ความ
เป็น “ห้องเรียนคุณภาพ” 
 2.จัดหาและพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์ที่ส่งเสริมบรรยากาศ
การส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

1.ห้องเรียนในอาคาร
วิทยาศาสตร์ได้รับการ
พัฒนา สู่ความเป็น 
“ห้องเรียนคุณภาพ” 
2.ผู้เรียนร้อยละ 60 ขึ้น
ไปได้รับบริการการ
เรียนรู้ในห้องเรียน
คุณภาพ 

มาก 6 ธ.ค.64     
-5 ธ.ค. 65 

150,000 0.00 150,000 นางสาวจุรีรัตน์ 
บุตรวงศ์ 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE) 
46 1 1 ส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตอาสา 
1.กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 
2.กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้อง พี ่

1.เพื่อให้นักเรียนแสดงออก
ถึงการมีจิตสาธารณะด้วย
การใช้ความรู้ที่มีในการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
2.เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความรัก และ
สามัคคี ระหว่าง รุ่นพี ่ 
รุ่นน้อง 

นักเรียนในโครงการร้อย
ละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม 

90 7 ธ'ค.64 -
20 ก.ย. 65 

18,130 0 18,130 นางประภา สม
สุข 

47 3 2 ส่งเสริมศักยภาพการ
ทำงานของครู 

1.กิจกรรมรับสมัคร สอบ 
มอบตัว2. ให้ครูเข้าร่วม
การประชุม อบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน
ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 

ครูได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในการ ประชุม 
อบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

ครูร้อยละ 100 มี
แผนการพัฒนา
ศักยภาพ การพัฒนา
วิชาชีพครู เป็น
รายบุคคล รองรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษ ที่ 21 

100 7 ธ.ค. 64 - 
30 ก.ย.65 

13,180 6,420 19,600 นางประภา สม
สุข) 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
48 1 1 ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และภาษาอังกฤษ 
2.ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
3.การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ ์
4.ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ 
5.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่

1.เพื่อพัฒนาให้นักเรียนใน
โครงการมีทักษะปฏิบัติการ
ทดลอง เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิตประจำวันและ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
2.เพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร
เรียนรู ้สร้างองค์ความรู้ บน
เวทีศักยภาพ 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีให้เต็ม
ความสามารถ 
  

1.นักเรียนในโครงการ
ร้อยละ 85 มีทกัษะ
ปฏิบัติการทดลอง เพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจำวันและ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
2.นักเรียนในโครงการมี
ทักษะสื่อสารเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้ บนเวที
ศักยภาพ 
  

85 7 ธ.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

724,333 46,437 770,770 นางประภา สม
สุข 

48 1 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ต่อ) 

6.การประชุมวิชาการและ
การนำเสนอโครงงาน 
7.ปฐมนิเทศนักเรียนใน
โครงการระดับเครือข่ายฯ 

4.เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 

3.นักเรียนในโครงการ
ร้อยละ 85 มีศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในระดับดี 
ขึ้นไป 
4.นักเรียนในโครงการ
ร้อยละ 85 ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของโรงเรียน 
ในระดับดี ขึ้นไป 

85 7 ธ.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

724,333 46,437 770,770 นางประภา สม
สุข 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

49 3 5 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้
สื่อ อยา่งมีประสิทธภิาพ 

ครูสามารถใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ครูร้อยละ 87 มีทักษะ
การใช้สื่อ ที่แสดงการใช้
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และมีการบันทึก
การใช้สื่อเป็นเชิง
ประจักษ ์

87 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางสาวลลิตา 
สายแกว้ 

50 1 1 พัฒนาผู้เรียนให้ทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 / ส่งเสริมการบูร
ณาการในวิชาโครงงาน
ฯ 

 พัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
  -ทำแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานสู่การปฏิบัต ิ
  -จัดเวทีแสดงศักยภาพ
ผู้เรียน 
  -คดัเลือกโครงงานดีเด่น
เข้าแข่งขันระดับจังหวัด/
ภาค/ระดับประเทศ 
  -สรุปประเมินผลและนำ
ผลมาปรับปรุง/พัฒนา 

1.เพื่อให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้านรา่งกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจและ
สติปัญญา 
3.เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตระหนักในคุณค่าของ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้
เรียนรู้ในเร่ืองที่ตนเอง
สนใจ มีความรับผิดชอบ 
อดทน ขยัน ประหยัด 
และอดออม ตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

95 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 12,000 12,000 นางสาวญาณา 
วาจนสุนทร 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
51 1 1 โครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.ค่ายวิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - ประชุมวางแผน ฯ 
 - จัดค่ายนิติ-รัฐศาสตร์,
ค่ายเศรษฐศาสตร์,ค่าย
ประวัติศาสตร์,ค่าย
ภูมิศาสตร์) 
- กำกับ ติดตาม
ประเมินผล 
 - นำผลการประเมินมา
ปรับปรุง/พัฒนา 
2.กิจกรรมสอนเสริมเติม
ความรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
       

1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาฯ 
2.เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบ 
รวบยอดระดับชาติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น 

ผู้เรียนร้อยละ 75.50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับดีขึ้นไป และผล
การทดสอบรวบยอด
ระดับชาติกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงกว่าระดับประเทศ 

75.5 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

20,000.00 28,000 48,000 นางสาวฐิติยา
ภรณ์ ดุษฎีกุล 

52 1 1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพดา้น
สังคม 

1.ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการจัดและเข้า
ร่วมกิจกรรม 
2.การวัดผลประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สังคมศึกษาของผู้เรียน 

1.ผู้เรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 90 ให้
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะอยา่งเต็ม
ศักยภาพ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านสังคม
ศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
 3.ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะมีความสามารถ
ในการเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทางวิชาการ
อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

61,160 118,840.00 180,000 นางสาว
กตัญญุตา ริม
หนองอ่าง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
52 1 1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพดา้น

สังคม (ต่อ) 
1.ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการจัดและเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 2.การวัดผลประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
สังคมศึกษาของผู้เรียน 

4.ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถตาม
ศักยภาพและความถนัด
ของตนเอง 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

61,160 118,840.00 180,000 นางสาว
กตัญญุตา ริม
หนองอ่าง 

53 1 1 ภูมิศาสตร์สู่โอลิมปิก ค่าย ติว สอวน ภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะ
อย่างเต็มศักยภาพ 

นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถผา่น
การคัดเลือกเป็นตัวแทน 
ค่าย1 ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก 

  1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

8,500 11,000.00 19,500 นางณัฐรดา สาลี 

54 3 5 พัฒนาห้องเรียน
คุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

พัฒนาห้องเรียนที่มี
คุณภาพ พร้อมตอ่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียนมากที่สุด 

1.เพื่อสร้างห้องเรียนที่
เหมาะแกก่ารจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 2.เพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ 
 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

1.ห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่
ช่วยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
2.ห้องเรียนพร้อมที่จะ
สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ 

  1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 150,000 นางสาวลลิตา 
สายแกว้ 

ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์ 
55     พัฒนาศักยภาพนกัเรียน

ห้องเรียนพิเศษ
นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 

1. ค่ายเสริมความรู้ด้าน
นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 
 2. อบรมกฎหมายและ
การเมืองการปกครอง 
 3. ค่ายอาสา 
 4. ทัศนศึกษา 
 5. กิจกรรมเติมความรู ้

ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุก
ระดับชั้นร้อยละ 90 ปฏิบัติ
กิจกรรมตามกระบวนการที่
กำหนดไว ้

ผู้เรียนร้อยละ 90 
ปฏิบัติกิจกรรมตาม
กระบวนการที่กำหนด
ไว้ 

90 1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย. 65 

324,000 76,000 400,000 นางสาว
กตัญญุตา ริม
หนองอ่าง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
56     พัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษนิติศาสตร์ - 
รัฐศาสตร์ 

1.โครงการเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนห้องเรียนพิเศษ
นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 
   1.1เอกสารรายวิชา
การเมืองการปกครอง 
   1.2เอกสารรายวิชา
กฎหมายอาญา 1 และ 2 
    1.3เอกสารรายวิชา
กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
    1.4เอกสารรายวิชา
กฎหมายมหาชน 
    1.5เอกสารรายวิชา
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
1, 2 และ 3 
    1.6เอกสารรายวิชา
สัมมนาการเมืองการ
ปกครองไทย 
    1.7เอกสารรายวิชา
กฎหมายวิธีพจิารณาความ
อาญา และความแพ่ง 
2.จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
และปริ้นเตอร์ 
3.จัดซื้อกระดาน 
Interactive และ 
Projector แบบ Short-
Thow 
4.จัดซื้อหนังสือ
ประกอบการเรียน 

1.พัฒนาจัดหาสื่อ เครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู ้
2.ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มี
บรรยากาศเป็นหอ้งเรียน
แห่งการเรียนรู ้
3.เช่ือมโยงห้องเรียนให้มี
องค์ความรู้ในห้องและนอก
ห้องเรียนสู่องค์ความรู้ที่เป็น
สากลโดยใช้ส่ือทีจ่ัดทำขึ้น
เองและสื่อออนไลน ์

 ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมตามแผนจัดหา
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้รับการ
สนับสนุน 

90 1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย. 65 

0 140,000 140,000 นางสาว
กตัญญุตา ริม
หนองอ่าง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
56     พัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนห้องเรียน
พิเศษนิติศาสตร์ – 
รัฐศาสตร์ (ต่อ) 

5.รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
นิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ 
6.จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 
7.จัดซื้อชั้นวางของใน
ห้องเรียน 
8.จัดทำเส้ือปฏิบัติการ
ห้องเรียนพิเศานิติศาสตร์ 
- รัฐศาสตร์ 

1.พัฒนาจัดหาสื่อ เครื่องมือ
ในการจัดการเรียนรู ้
2.ปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มี
บรรยากาศเป็นหอ้งเรียน
แห่งการเรียนรู ้
3.เช่ือมโยงห้องเรียนให้มี
องค์ความรู้ในห้องและนอก
ห้องเรียนสู่องค์ความรู้ที่เป็น
สากลโดยใช้ส่ือทีจ่ัดทำขึ้น
เองและสื่อออนไลน ์

 ร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมตามแผนจัดหา
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้รับการ
สนับสนุน 

90 1 ต.ค.64 - 
30 ก.ย. 65 

0 140,000 140,000 นางสาว
กตัญญุตา ริม
หนองอ่าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
57 1 1 การแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อแสดงนิทรรศการผลงาน

ความสามารถดา้นสุขภาวะ
และงานบ้าน งานครัวและ
แข่งขันกีฬาภายใน 

ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

100 10 ม.ค. 65 
-31 ม.ค. 65 

250,000 0 250,000 นายคำสิงห์ 
บูรณะศรี 

58 1 1 บาสเกตบอลสตรีสิริเกศ
โอเพนคัพ 

บาสเกตบอลสตรีสิริเกศ 
โอเพนคัพ 

ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพ
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพ ผา่นเกณฑ์ขั้นต่ำ
ระดับดีขึ้นไป 

85 16 ม.ค. 65 
-31 ม.ค. 65 

20,000 0 20,000 นายพีรกานต์ 
หมวดแกว้ 

59 1 1 การเเข่งขันฟุตซอลเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

การเเข่งขันฟุตซอลเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

 เพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านวิชาการ ศิปละ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 2 ส.ค. 65 - 
16 ส.ค. 65 

10,000 0 10,000 นายคำสิงห์ 
บูรณะศรี 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
60 1 1 ความเป็นเลิศทางด้าน

กีฬา 
 แข่งขันกีฬาในจังหวัด 
รอบคัดเขตการศึกษาที่ 3 
รอบประเทศ 
กีฬาวอลเลย์บอล 
กีฬาบาสเกตบอล 5 คน     
บาสเกตบอล 3 คน 
มวยไทย มวยสากล
สมัครเล่น 
ฟุตบอล 
ฟุตซอล 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และอาชีพ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 16 พ.ค. 65 
-30 ก.ย. 65 

166,000 0 166,000 นายพีรกานต์ 
หมวดแกว้ 

61 1 1 Fitness for Health Fitness for Health เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 16 พ.ค. 65 
-30 ก.ย. 65 

0 0 0 นายพีรกานต์ 
หมวดแกว้ 

62 1 1 จัดทำที่เชิดชูเกียรติ
บริเวณหน้าอาคารศูนย์
กีฬาเฉลิมพระเกียรต ิ

 จัดทำที่เชิดชูเกียรต ิ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพ 

85 3 ม.ค. 65 - 
18 ก.พ. 65 

0 0 0 นายคำสิงห์ 
บูรณะศรี 

63 3 2 พัฒนาสื่อกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาสู่
ห้องเรียนคุณภาพ 

พัฒนาสื่อกลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพลศึกษาสู่
ห้องเรียนคุณภาพ 

เพื่อจัดทำสื่อ ขอบเขต
คุณลักษณะภาระงานของ
ผลงานตามเง่ือนไข
สถานการณ์ นำไปใช้
ประกอบการจัดกจิกรรม
กำหนดภาระงาน พัฒนา
ผลงานของผู้เรียน 

 ร้อยละของครู มีและใช้
สื่อขอบเขตคุณลักษณะ
ของภาระงานและ
ผลงานตามเง่ือนไขของ
สถานการณ์ 

90 16 พ.ค. 65 
- 9 ก.ย.65 

0 0 0 นายพีรกานต์ 
หมวดแกว้ 



 
123 

  

ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
64 2 2 วิจัยในชั้นเรียนกลุ่ม

สาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

วิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรม PLC กลุ่มสาระฯ 

เพื่อนำบันทึกผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และผล
การฝึกทักษะความรู้ตาม
ตัวชี้วัดรายวิชามาให้ข้อมูล
สะท้อนกลับระหว่างครูและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วม
ทำข้อตกลง (PA) ในการวิจัย
พัฒนาชั้นเรียน 

ร้อยละของครูใช้
ข้อตกลงจาก (PA) วิจยั
พัฒนาชั้นเรียน 

90 16 พ.ค. 65 
- 30 ก.ย.65 

0 0 0 นายคำสิงห์ 
บูรณะศรี 

65 1 1 ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายนกัเรียน 

ทดสอบสมรรถภาพทาง
กายผู้เรียนประจำป ี

เพื่อตรวจสอบและประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพสุข
ภาวะ 

 ร้อยละของผู้เรียนมี
ระดับคะแนนเกณฑ์
คุณภาพผลงานระดับดี
ขึ้นไป 

90 23 พ.ย.65 
-30 พ.ย.65 

16,410.00 0 16,410.00 นายพีรกานต์ 
หมวดแกว้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
66 1 1 พัฒนาส่งเสริม

อัจฉริยภาพผู้เรียนดา้น
ทัศนศิลป์ 

1.การแข่งขันความเป็น
เลิศทางด้านทัศนศิลป์ 
2.การแข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
3.เวทีแสดงศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านทัศนศิลป์ 

 เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ
และสามารถปอ้งกันตนเอง
จากภัยสังคม 

นักเรียนร้อยละ 85 ได้
เข้าร่วมกิจกรรม และ
พัฒนาส่งเสริม
ความสามารถทางด้าน
ทัศนศิลป์ 

85 6 ธ..64 -     
6 ธ.ค.64 

41,790.00 18,210 60,000 นายฉัตรชัย 
สุวรรณพรหม 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
67 3 2 การวิจยัเพื่อแก้ไข

ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การวจิัยเพื่อแก้ไขและ
พัฒนาผู้เรียน" 
2.จัดประชุมครูผู้สอน
วางแผนงานการทำวิจยัใน
ชั้นเรียน 
3.ครูผู้สอนร่วมกันศึกษา
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาใน
ชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบ 
4.ครูผู้สอนทำการวิจัยและ
สรุปผลที่ได้ 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2.เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

1.ครูมีทักษะการแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 90 
2.ครูสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 90 

90 10 ม.ค.65 - 
25 ม.ค. 65 

0 0 0 นายจิระพงษ์ พุ่ม
งาม 

67 3 2 การวิจยัเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ต่อ) 

5.ครูผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายผล แลกเปลีย่น
ความคิดเห็นเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2.เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน 

1.ครูมีทักษะการแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 90 
2.ครูสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 90 

90 10 ม.ค.65 - 
25 ม.ค. 65 

0 0 0 นายจิระพงษ์ พุ่ม
งาม 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
68 2 2 โครงการเรียนรู้ผ่าน

ระบบ Online and 
Onsite กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

  การผลิตสื่อ/แบบฝึก
ทักษะ การจัดกจิกรรม
การเรียนรู้ และ
ประเมินผลฐานสมรรถนะ
ผ่านช่องทาง online and 
Onsite ของครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
  การสร้างทะเบียนจัดเก็บ
สื่อการสอน/แบบฝึก
ทักษะแบบ Online และ 
Onsite 

 เพื่อวางแผนการจัดเก็บ 
 สื่อกระตุ้น สือ่ความรู ้
 แบบมอบหมายกิจกรรม 
 การทำงาน ฝึกทักษะ
ความรู้ วัดผลความรู้และ 
ประเมินผลรวมความรู้ 
จัดเก็บและเลือกชอ่งทาง 
ส่งสารตามแผนการเรียนรู้ 
และหน่วยการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะเข้าสู่ระบบ แบบ 
Onlineและ Onsite ของ
โรงเรียน 

ครูและบุคลากรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
มีทักษะในการ ผลิตสื่อ/
แบบฝึกทักษะ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
ประเมินผลฐาน
สมรรถนะผ่านช่องทาง 
online and Onsite ที่
มีประสิทธิภาพในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 87 
      ครูและบุคลากร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีทะเบียนการ
จัดเก็บสื่อการสอน/
แบบฝึกทักษะแบบ 
Online และ Onsite 
ร้อยละ 95 

95 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางสาววทันยา 
ภาษาพรม 

69 3 4 พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

 ครูและบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ มีทักษะ
วิเคราะห์สื่อความรู้ตาม
หลัก K,P,A ของตัวช้ีวัด
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตความรู้ของระดับ
การศึกษา นำไปจัดทำ สื่อ
ความรู้ประจำแผนการ
เรียนรู้รายวิชาฐาน
สมรรถนะ 

เพื่อกำหนดและวิเคราะห์
สถานการณ์และเง่ือนไขใน
การจัดทำและพัฒนาสื่อ
กระตุ้น การกำหนดประเด็น
ปัญหาและสมมติฐาน
เบื้องต้นในการเข้าสู่หน่วย
การเรียนรู้ 

ครูและบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ศิลปะ มทีักษะ
วิเคราะห์สือ่ความรู้ตาม
หลัก K,P,A ของตัวชี้วัด
รายวชิาให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตความรู้ของระดับ
การศกึษา นำไปจัดทำ สือ่
ความรู้ประจำแผนการ
เรียนรูร้ายวิชาฐาน
สมรรถนะ รอ้ยละ 90 

90 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นายสันติราษฎร์ 
ไพรป่า 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
70 1 1 สืบสานอัตลักษณ์ นาฏ

ดนตรี คีตศิลป์ไทย สู่วิถี
วัฒนธรรม 

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านนาฏศิลป์ไทย 
นาฏศิลป์พื้นบา้น 
นาฏศิลป์พื้นเมือง ดนตรี
ไทย ดนตรีพื้นบ้าน และ
ขับร้อง 
2.จัดประชุมครูผู้สอน
วางแผนในการดำเนินงาน
ตามกิจกรรม ในวันสำคัญ
ของชาติและวันสำคัญทาง
ศาสนา 
3.ฝึกซ้อมผู้เรียนให้เกิด
ทักษะและความชำนาญ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดง
ศักยภาพทางด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี และคีตศิลป์ ในวัน
สำคัญของชาติและวันสำคัญ
ทางศาสนา 
 2.เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้
ผู้เรียนสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของไทย 

1.ผู้เรียนมีทักษะในการ
สำเสนอทักษะทางด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี และ
คีตศิลป์ มีประสิทธิภาพ
ในระดับ ดี คิดเป็นร้อย
ละ 90 
2.ผู้เรียนสืบสานอัต
ลักษณ์ นาฏดนตรี คีต
ศิลป์ไทย สู่วิถี
วัฒนธรรม มี
ประสิทธิภาพในระดับ 
ดี คิดเป็นร้อยละ 90 

90 3 ม.ค. 65 - 
23 ก.ย. 65 

14,000 16,000.00 30,000 นายจิระพงษ์ พุ่ม
งาม 

71 1 1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพ
ผู้เรียนด้านนาฏศิลป ์

 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านนาฏศิลป์ ดังนี ้
   - เข้าค่ายฝึกทกัษะด้าน
นาฏศิลป ์
   -แข่งขันทักษะ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพและ
ความเป็นเลิศของผู้เรียนด้าน
นาฏศิลป ์

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
อาชีพผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 1 เม.ย. 65 
- 30 ก.ย. 
65 

0 50,000 50,000 นางรัชฎาพร 
พงศ์พฤฒิชัย 

72 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ทางด้านดนตรี 

 1.พัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรี 
 2.พัฒนาทักษะปฏิบัตวิง
ดนตรีสากล 
 3.พัฒนาทักษะการปฏิบัติ
วงดนตรีไทย 
 4.พัฒนาทักษะการปฏิบัติ
วงดนตรีพื้นบ้าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านดนตรี 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
อาชีพผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 1 . 64 - 30 
กันยายน 65 

35,000 45,000 80,000 นายสุทธกิุล กอก
หวาน 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
73 2 2 พัฒนาทักษะความรู้

ตามตัวชี้วัดและประเมิล
ผลตามสภาพจริงกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 1.ครูผู้สอนบันทึกคะแนน
จากแบบบันทึกสภาพจริง 
 2.ผู้เรียนสามารถ
ตรวจสอบคะแนนเก็บได้ 
 3.ครูผู้สอนรายงานผล
การบันทึกคะแนนตาม
ตัวชี้วัดเป็นระยะ 

1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่ม
สาระศิลปะ ให้มีความรู้
เกี่ยวกบัการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้ 
2.เพื่อพัฒนาข้อสอบให้มี
คุณภาพและจัดทำคลัง
ข้อสอบอย่างเป็นระบบ ตรง
ตามมาตรฐาน และตวัชี้วัด 
3.เพื่อพัฒนาเครื่องมือการ
วัดประเมินผลเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.ร้อยละ 100 ของ
จำนวนครูกลุ่มสาระ
ศิลปะ มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัด
ประเมินผลตามสภาพ
จริง (Authentic 
Assessment) และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.ร้อยละ 100 ของ
จำนวนขอ้สอบที่ส่งมา
สามารถเก็บเข้าคลัง
สอบ 
3.ร้อยละ 100 ของ
จำนวนครูผู้สอนกลุ่ม
สาระศิลปะ ชั้น ม.1- 
ม.6 สามารถใช้
เครื่องมือในการวัดผล
และประเมินผลเพื่อกระ
ดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

100 1 พ.ย. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นายจิระพงษ์ พุ่ม
งาม 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
74 1 1 ส่งเสริมอัจฉริยภาพ

ผู้เรียนด้านดนตรี 
 1.เข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 2.ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี 
  - เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะดนตรีไทย 
  - เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะดนตรีพื้นบ้าน 
  - เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวงโยธวาทิต 
  - เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวงลูกทุ่ง 
  - เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวงสตริง 

เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพและ
ความเป็นเลิศของผู้เรียนด้าน
ดนตรี 

ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
อาชีพผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 1 ตุลาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 120,000 120,000 นายเอกรัตน์ ลับ
โกษา 

75 1 1 พัฒนาศักยภาพวงโยธ
วาทิต 

1.นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงออก
ด้านดนตรี 
 2.ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรี 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ
และสามารถปอ้งกันตนเอง
จากภัยสังคม 

1.ผู้เรียนร้อยละ 95 มี
สุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี 
 2.ผู้เรียนร้อยละ 95 
สามารถป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ
และอบายมุข หลีกเล่ียง
ตนเองจากสภาวะที่
เส่ียงต่อความรุนแรง 
ปัญหาทางเพศ 

95 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นายเอกรัตน์ ลับ
โกษา 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
76 3 5 ห้องเรียนคุณภาพกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
พัฒนาห้องเรียนที่มี
คุณภาพ พร้อมตอ่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ผู้เรียนมากที่สุด 

 1.เพื่อสร้างห้องเรียนที่
เหมาะแกก่ารจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 2.เพื่อสร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ 

1.ห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่
ช่วยในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
ทันสมัย 
 2.ห้องเรียนมีความ
พร้อมในการสร้าง
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ 

ยอดเยี่ยม 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นายฉัตรชัย 
สุวรรณพรหม 

77 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านนาฏศิลป ์

1.พัฒนาการเรียนการ
สอนนาฏศิลป ์
2.พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านนาฏศิลป ์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านนาฏศิลป ์

 ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ
อาชีพผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 1 ต.ค. 64- 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางระวีวรรณ 
บุญญาเลิศกีรติ
กุล 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
78 1 1 มัคคุเทศก์น้อย 1.นักเรียน ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้
ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรม                       
2.การประเมินทักษะมี
ประสิทธิภาพ 

 นักเรียนที่ร่วมกจิกรรมมี
ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 80 

 ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน เขียน 
สื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตา่งประเทศที่ 2 
และความสามารถใน
การคิดคำนวณ ตาม 
เกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

80 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

4,760.00 240 5,000.00 นางวิจิตรา บญุ
เย็น 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
79 1 1  ส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีทักษะในการ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน และทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้อง 

นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 85 มีศักยภาพ 
และทักษะในการ ฟัง 
พูด อ่าน เขียน และ
ทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

12,500 12,500.00 25,000 นางสาวชนกพร 
สติภาบุญโสดา
กร 

80 1 1 พัฒนาทักษะดา้นการ
สื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

พัฒนาทักษะการพูด
สนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อ
การสื่อสารโดยใช้แบบฝึก
ในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การพูดสนทนาภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องตามสถานการณ์ 
2.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การสื่อสารที่ถูกตอ้ง 

   -ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอ้ย
ละ 70 มีทักษะการ
สนทนา ภาษาอังกฤษ 
      -ผู้เรียนร้อยละ 70 
มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

70 16 พ.ค. 65 
-30 ก.ย. 65 

0 3,000.00 3,000 นางปิยาพร 
พรหมทา 

81 1 1 พัฒนาทักษะดา้น
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะ ด้านภาษา 
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 
60 

 เพื่อพัฒนาทกัษะตาม
ตัวชี้วัดภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ และ
คณิตศาสตร์พื้นฐานเก็บเป็น
คะแนนความสามารถ
รายวิชา 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะ ด้าน
ภาษา และคณิตศาสตร์
พื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำร้อยละ 60 

60 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางสาวสุภัตตรา 
บุญภามา 

82 1 1 การสอบแข่งขันเยาวชน
คนเก่งภาษาอังกฤษ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และอาชีพ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ 

 ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 5 ม.ค. 65 - 
31 ม.ค. 65 

0 0 0 นางกาญจนา ชิด
ดี 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
83 1 1 นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จริงและ
ค้นพบความสามารถของ
ตนเองในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จริงและค้นพบ
ความสามารถของตนเอง 

 1.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
85 
2.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 85 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางจินต์ภาณี 
จัตุชัย 

84 1 1  เปิดโลก
ภาษาตา่งประเทศที่สอง
และงานตรุษจีน-ตรุษ
ญวน 

 งานเปิดโลก
ภาษาตา่งประเทศทีสอง
และตรุษจีน ตรุษญวน 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การสื่อสารภาต่างประเทศที่
สอง ได้อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียนเกิดแรง
บันดาลใจมีความสามารถ
และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ 

1.นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาตา่งประเทศที่สอง 
ที่ถูกต้อง ร้อยละ 85 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

30,000.00 0 30,000.00 นางสาวเกศินี 
บรรจง 

85 3 2 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 การพัฒนาสือ่การเรียนรู ้  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ สิ่งอำนวย
ความสะดวกรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครู
และผู้เรียน 

1.ครูที่สามารถใช้ส่ือ
เทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้และ
มีบันทึกการใช้เชิง
ประจักษ์ร้อยละ 87 
2.นักเรียนที่ใช้ส่ือ
เทคโนโลยี สื่อสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้และ
มีบันทึกการใช้เชิง
ประจักษ ์ร้อยละ 87 

87 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางศิริพร นาม
จันทรา 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
86 1 1 คลินิกภาษาอังกฤษ พัฒนาและส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำหรับนักเรียน 

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน 
2.เพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง 
พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียน 
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า
แสดงออก และมีทัศนะคติที่
ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

1.เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
2.เพื่อฝึกทักษะด้านการ
ฟัง พูด อา่น เขียน 
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออก และมี
ทัศนะคติที่ดีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 

60 3 ม.ค.65 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางวลัย นาม
วงศ์ 

87 1 1 แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะใน
การ ฟัง พูด อา่น เขียน
ภาษาอังกฤษ 
 ที่ถูกต้อง 
2.เพื่อให้นักเรียน มีทักษะ
การสื่อสารที่ถูกตอ้ง 

1.นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรม มีทักษะในการ 
ฟัง พูด อา่น เขียน
ภาษาอังกฤษร้อยละ 78 
2.นักเรียนที่ร่วม
กิจกรรมมีทักษะการ
สื่อสารภาษา
ภาษาอังกฤษ 
 ร้อยละ 78 

78 18 ต.ค. 64 
-18 ก.ย. 65 

10,140 9,860 20,000 นางชุตินันท์ คำ
เขื่อง 

88 1 1 ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เทศกาลและวันสำคัญ
ตะวันตก 

กิจกรรมวันคริสต์มาส วา
เลนไทน์ 

1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
วัฒนธรรมต่างชาต ิ
2.เพื่อให้นักเรียนมีความเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
2.นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 85 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

5,000 5,000 5,000 นางดวงศิริ สุข
ประเสริฐ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
89 2 5 ห้องเรียนคุณภาพ

ภาษาอังกฤษ 
1.จัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
2.ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ห้องเรียน 

เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องปฏิบัตกิาร แหล่ง
สืบค้นความรู้ตามความ 
ต้องการจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ตามเกณฑ์ความ ขาด
แคลน 

 ความขาดแคลนร้อยละ 
85 ตามเกณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้นความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ 

85 20 ธ.ค. 64 
-28 ก.พ. 
65 

0 0 0 นางกาญจนา ชิด
ดี 

90     พัฒนาระบบงาน
สารสนเทศกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 

จัดทำเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บ 
และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ (กลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ) 

เพื่อใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบงานในการจัดทำและ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ (กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งการ
เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลสถิติ
ต่าง ๆ ให้มีความสะดวกใน
การค้นหาและนำมาใช้
ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการงานตามภารกิจให้
ประสบผลสำเร็จอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธภิาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) 
มีระบบข้อมูลพื้นฐาน 
งานสถิติข้อมูล และการ
เผยแพร่ผลงานที่
ทันสมัย สะดวกต่อการ
ค้นหา 

80 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 0 0 นางสาววนิดา 
ศรีธัญรัตน์ 

91 1 1 ค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 ค่ายพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 

 เพื่อพัฒนาทกัษะตาม
ตัวชี้วัดภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ และ
คณิตศาสตร์พื้นฐานเก็บเป็น
คะแนนความสามารถ
รายวิชา 

 ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะ ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
ร้อยละ 85 

85 9 ก.ค. 65 -
20 ก.ค. 65 

0 20,000.00 20,000 นายทิฆัมพร จิ
รานันท์สิร ิ
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ญี่ปุ่น 

92 1 1 พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ภาษาจีน-
ภาษาญี่ปุ่น 

1.1การสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาญี่ปุ่น 
1.2การสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาจีน 
1.3เตรียมตัวเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย ติว PAT7.3 
(ภาษาญี่ปุ่น) 
1.4เตรียมตัวเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย ติว PAT7.4 
(ภาษาจีน) 
1.5การเรียนเสริมความรู้
ภาษาจีน 
1.6การเรียนเสริมควาามรู้
ภาษาญี่ปุ่น 

ผู้เรียนมีสมรรถนะการ
สื่อสาร ทำงานร่วมกัน 
ความคิดขั้นสูง เห็นคุณค่า
ตนเอง การเป็นพลเมืองของ
สังคมและการอยู่กบั
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานเชิง
นวัตกรรมแสดงความถนัด
ของตนเอง 

ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศที่สอง 
(ภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น) ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำร้อยละ 60 

60 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

73,690 63,840 137,530 นางปิยลดา หาร
ไชย 

93 1 1 ส่งเสริมกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางภาษาและ
การสื่อสาร  

2.1พี่น้องจีนญี่ปุ่นสัมพันธ์
และเสริมสร้างแรงบันดาล
ใจ 
2.2ค่ายส่งเสริมภาษา
วัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น 
2.3งานแสดงผลงานทักษะ
ด้านวิชาการและ
วัฒนธรรมจีน – ญี่ปุ่น 
2.4ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้
บูรณาการทักษะภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น 
2.5ส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะวิชาการ  

ผู้เรียนมีสมรรถนะการ
สื่อสาร ทำงานร่วมกัน 
ความคิดขั้นสูง เห็นคุณค่า
ตนเอง การเป็นพลเมืองของ
สังคมและการอยู่กบั
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานเชิง
นวัตกรรมแสดงความถนัด
ของตนเอง 

 ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศที่สอง 
(ภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น) ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำร้อยละ 60 

60 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

106,216 249,129 355,345 นางปิยลดา หาร
ไชย 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
93 1 1 ส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ทางภาษาและ
การสื่อสาร (ต่อ) 

2.6เด็กจิตอาสาร่วม
พัฒนาภาษาจีน-
ภาษาญี่ปุ่น 
2.7ศึกษาดูงานอาชีพที่
เกี่ยวขอ้งกับภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นในจังหวัดและ
จังหวัดใกล้เคียง 

ผู้เรียนมีสมรรถนะการ
สื่อสาร ทำงานร่วมกัน 
ความคิดขั้นสูง เห็นคุณค่า
ตนเอง การเป็นพลเมืองของ
สังคมและการอยู่กบั
ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์
อย่างยั่งยืน โดยมีผลงานเชิง
นวัตกรรมแสดงความถนัด
ของตนเอง 

 ร้อยละของผู้เรียนมี
คะแนนทักษะด้าน
ภาษาตา่งประเทศที่สอง 
(ภาษาจีน – 
ภาษาญี่ปุ่น) ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำร้อยละ 60 

60 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

106,216 249,129 355,345 นางปิยลดา หาร
ไชย 

94 3 3 พัฒนาสมรรถนะครู 1.การพัฒนาศักยภาพคร ู
2.ประชุม อบรม สัมมนา 
3.พัฒนาหลักสูตรและสื่อ 

ครูมีทักษะความรู้ฐาน
สมรรถนะนำสู่หน่วยการ
เรียนรู้และแผนการเรียนรู ้

ร้อยละของครูที่พัฒนา
ศักยภาพจนมีทักษะ
ความรู้ฐานสมรรถนะ
นำสู่หน่วยการเรียนรู้
และแผนการเรียนรู ้

100 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

10,925.00 9,200 20,125 นางปิยลดา หาร
ไชย 

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 
95 1 1 กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้วัฒนธรรม
ตะวันตก (วัน
คริสต์มาส) 

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม
ตะวันตก (วันคริสต์มาส) 

เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของ
ภาษา สามารถวางแผนตาม
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
และทำงานเป็นหมู่คณะ 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

90  24 ธ.ค. 64 
- 24 ธ.ค. 
64 

53,320.0 0 53,320.0 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
96 1 1  กิจกรรมเสริมสร้างแรง

บันดาลใจ 
นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม
ค้นพบศักยภาพของ
ตนเอง และมีความภูมิใจ
ในตนเอง 

 1.เพื่อให้นนักเรียนค้นพบ
ศักยภาพ และมีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง 
 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
กายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ 
 3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ 

นักเรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมกิจกรรม 

90 28 ธ.ค. 64 
-29 ธ.ค. 64 

49,782 0 49,782 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) 
96 1 1  กิจกรรมเสริมสร้างแรง

บันดาลใจ (ต่อ) 
นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม
ค้นพบศักยภาพของ
ตนเอง และมีความภูมิใจ
ในตนเอง 

4.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานในการเลือก
สาขาวิชาที่ถนัดและชอบ 
นำไปสู่การเลือกประกอบ
อาชีพที่มั่นคงในอนาคต 

 นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรม 

90 7 ก.พ. 65 -
9 ก.พ.65 

301,980 0 301,980 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

97 1 1 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
วิทยศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ม.4-5 
(MEP-Sci) 

นักเรียนทำการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักเรียนได้บูรณาการ
ความรู้ เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้ไปใช้ในกระบวนการ
แก้ปัญหา เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

 นักเรียนร้อยละ 90 
เข้าร่วมกิจกรรม 

90 7 ก.พ. 65 -
9 ก.พ.65 

301,980 0 301,980 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

98 1 1 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ม.1-3 (EP) 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
วิทยากรมีความรู้
ความสามารถ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ 
ความมั่นใจให้ผู้เรียน ในการ
ทำแบบทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ ในทักษะการ
ฟัง พูด อา่น และเขยีน 

 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบวัดระดบั
ความรู้ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น ร้อยละ 60 

60 17 ม.ค. 65 
- 17 ม.ค. 
65 

20,177 0 20,177 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
99 1 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ม.4-6 
(M-Eng) 

นักเรียนเข้าร่วมกจิกรรม
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
วิทยากรมีความรู้
ความสามารถ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ 
ความมั่นใจให้ผู้เรียน ในการ
ทำแบบทดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ ในทักษะการ
ฟัง พูด อา่น และเขยีน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การสอบวัดระดบั
ความรู้ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้น ร้อยละ 60 

60 18 ม.ค. 65 
- 18 ม.ค. 
65 

17,342 0 17,342 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

100 3 1 กิจกรรมเข้าค่ายทดลอง
วิทยาศาสตร์ ม.1-3 
(EP) 

1.นักเรียนใช้อุปกรณ์ที่
ประดิษฐ์ขึ้นโดยทษฏีทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหา 
2.นักเรียนศึกษาข้อบังคับ 
ระเบียบในการดำนำ้ และ
ฝึกปฏิบัต ิ

ปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ 

นักเรียน EP ม.1-3 รอ้ย
ละ 90 มีจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล 

90 15 ก.พ. 65 
- 17 ก.พ. 
65 

459,840 0 459,840 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

101 1 1 ทัศนศึกษา
ภายในประเทศ 3 วัน 2 
คืน 

นักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ 
กฟผ. ลำตะคอง 

การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาเพื่อปลูกฝัง
แนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน EP/MEP ม.1-
6 ร้อยละ 90 มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

90 31 มี.ค.65 - 
2 เม.ย.65 

665,340 0 665,340 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

102 1 1 กิจกรรมสอบ TOEFL 
Junior ม.3 (EP) 

นักเรียนทำแบบทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 
TOEFL Junior 

เพื่อวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
โครงการ EP กอ่นสำเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น ตามเกณฑ์ที่สพฐ.
กำหนด 

 นักเรียนได้ผลการ
ทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ CEFR ไม่
ต่ำกวา่ระดับ B1 

  18 มี.ค. 65 
- 18 มี.ค. 
65 

49,885 0 49,885 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
103 1 1 ติวสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ (ม.6) 
(IELT/TOEFL) 

 นักเรียนทำแบบทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 
TOEFL ITP 

 เพื่อวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
โครงการ MEP กอ่นสำเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น ตามเกณฑ์ที่สพฐ.
กำหนด 

นักเรียนได้ผลการ
ทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ CEFR ไม่
ต่ำกวา่ระดับ C1 

  1 ส.ค. 65 - 
30 ก.ย. 65 

0 16,292.00 16,292 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

104 1 1 สอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษโดย
ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 
TOEFL ITP 

เพื่อวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
โครงการ MEP กอ่นสำเร็จ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนต้น ตามเกณฑ์ที่สพฐ.
กำหนด 

 นักเรียนได้ผลการ
ทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ CEFR 

  1 มิ.ย. 65 -
31 
กรกฎาคม 
65 

0 34,425.00 34,425 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

105 1 1  Open House นักเรียนที่เป็นตัวแทน
โรงเรียนไปร่วมประกวด 
และแข่งขันทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ ในระดับ
ภาค และระดับประเทศ 

 แข่งขันความสามารถ
ทางด้านวิชาการกับโรงเรียน
ที่จัดการเรียนการสอน 
EP/MEP ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศ 

นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้
รางวัลในระดับเหรียญ
ทอง 

  1 สิงหาคม 
65 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 81,620.00 81,620 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

106 1 1 ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ 
EP/MEP 

1.กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม 
2.คัดเลือกประธาน
นักเรียนคนใหม่ 

 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน รู้รัก สามัคคี เอื้อ
อาทร มีน้ำใจตอ่กัน 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
รู้รัก สามัคคี เอื้ออาทร 
มีน้ำใจต่อกัน 

100 16 
พฤษภาคม 
65 ถึง 30 
มิถุนายน 
65 

0 26,085.00 26,085 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
107 1 1 ตอบปัญหาส่งเสริม

ศีลธรรมนานาชาติ 
World Pec 

1.นักเรยีนอ่านหนงัสือ
คุณธรรม จริยธรรม 
ภาษาอังกฤษผ่าน E-Book 
2.นักเรยีนประชุมผ่าน 
ZOOM เพือ่รับทราบแนว
ทางการทำข้อสอบ 
3.นักเรยีนเขียนบันทึกความ
ดีเป็นภาษาอังกฤษ 30 วนั 
4.นักเรยีนทำแบบทดสอบ 
แบบตัวเลือก 100 ขอ้ 
5.นักเรยีนเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษในหัวขอ้
คุณธรรม จริยธรรม ตาม
กำหนด 

เพื่อให้นักเรียนสอบแข่งขัน
ตอบปัญหาส่งเสริมศีลธรรม
นานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ 

นักเรียนมีผลการแข่งขัน
อยู่ใน 20 อันดับแรก
ของโลก 

  05 
กุมภาพันธ์ 
65 ถึง 05 
กุมภาพันธ์ 
65 

0 0.00 0 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

108 3 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์
ฯ / รับสมัครนักเรียน 
EP/MEP 

รับสมัคร สอบคัดเลือก 
ประกาศผล ระบรายงาน
ตัวและมอบตวันักเรียน
ตามระยะเวลาที่สพฐ.
กำหนด 

 เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ที่ผา่น
เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้า
เรียนต่อในห้องเรียน EP ม.1 
และ MEP ม.4 ปีการศึกษา 
2565 

นักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ต่อผ่านเกณ์ฑ์การ
คัดเลือก ห้องเรียนละ 
30 คน 

  19 
กุมภาพันธ์ 
65 ถึง 06 
มีนาคม 65 

12,160 0.00 12,160 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

109 1 1 ประชุมผู้ปกครอง 1.จัดประชุมผู้ปกครอง 
โดยผู้บริหารมอบนโยบาย
ในการดำเนินการพัฒนา
นักเรียนและโรงเรียน 
2.คุณครูประจำชั้นแจ้ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนานักเรียนแก่
ผู้ปกครอง 

โรงเรียนและผู้ปกครองให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียนตามความถนัดที่
นักเรียนสนใจ 

 นักเรียนได้เลือกเรียน
ตามความถนัดและ
ความสนใจ 

  27 มีนาคม 
65 ถึง 27 
ธันวาคม 64 

9,220 9,495.00 18,715 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
110 3 3 พัฒนาสื่อและแหล่งการ

เรียนรู ้
พัฒนาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู ้

1.เพื่อให้ครู และนักเรียนมี
สื่อและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมและเพยีงพอใน
การเรียนการสอน 
2.เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
3.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยสื่อการสอนที่
หลากหลาย 
4.เพื่อส่งเสริมการใช้
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถกูต้อง
ตามกฏหมาย 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน 

  1 ตุลาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

285,032 1,726,323.
00 

2,011,355 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

111 3 1 อบรมคร ู ครูในโครงการให้ความ
ร่วมมือในการเข้ารับการ
อบรม สัมนา 

ส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน 

ครูนำความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนานักเรียน 

  1 พฤษภาคม 
65 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 61,224.00 61,224 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

112 3 1 จิตอาสาในโรงเรียน  
ม.5-6 

1.แบ่งเขตรับผิดชอบ 
2.จัดกิจกรรมสอน
ภาษาอังกฤษ 

1.เพื่อพัฒนานกัเรียนในการ
เรียนรูก้ระบวนการ การจัด
กิจกรรมเพือ่สาธารณะ
ประโยชน ์
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังให้นักเรยีนมีจิต
สาธารณะ ช่วยเหลอืสังคม 
และมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค ์
3.เพื่อพัฒนานกัเรียนให้รู้จกั
ปรับตัว และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ 

1.นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้
กระบวนการ การจัด
กิจกรรมเพือ่สาธารณะ
ประโยชน์ ร้อยละ 80 
2.นักเรยีนมกีารสร้าง
จิตสำนกึและปลูกฝังให้มี
จิตสาธารณะ ชว่ยเหลือ
สังคม และมีคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ รอ้ยละ 80 
3.นักเรยีนให้รูจ้ักปรับตวั 
และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อืน่ได้ รอ้ยละ 80 

80 1 มกราคม 
65 ถึง 30 
เมษายน 65 

15,685 0.00 15,685 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
113 1 1 เข้าค่ายโบราณคดี  

ม.4-6 (MEP-Eng) 
เรียนรู้ประวัติความเป็นมา 
บูรณาการความรู้ใน
หลากหลายวิชาเพื่อใช้ใน
การดำรงชีวิต โดยใช้วิชา
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในการ
ดำเนินการเชื่อมโยง
ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้โบราณคดี 

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนในการอนุรักษ์
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โบราณคดี 

 นักเรียนมีความรู้ทาง
วิชาการทาง
วิทยาศาสตร์โบราณคดี 

  1 มีนาคม 
65 ถึง 3 
มีนาคม 65 

263,160 0.00 263,160 นางสาวขวญัใจ 
ภาพันธ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี 
114 3 1 ทักษะอาชีพระยะสั้นค

หกรรมพื้นฐาน 
ระดับชั้น ม.ปลาย เพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู้
พัฒนาชีวิตและ
ครอบครัวในการ
ดำรงชีวิตที่ด ีมีงานทำ
ในปัจจุบันและเป็น
ผู้ประกอบการใน
อนาคต 

การเรียนรู้ทักษะอาชีพ
รายวิชาพื้นฐาน วิชา
เพิ่มเติมการทำอาหาร
ไทย-นานาชาติ ประเภท
อาหารคาว อาหารหวาน 
เบเกอรี่ และงานประดิษฐ์
ทุกแขนง 

 เพื่อพัฒนาทกัษะผู้เรียน
ตามตัวชี้วัดการงานอาชพี 
C7 (ย 3.1 ม 1.2 ป 4) 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการงานอาชีพ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 
60 /ผู้เรียนร้อยละ 89 
มีทักษะการงานอาชีพ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 
60 

89 22 ธันวาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

23,000 2,000.00 25,000 นางสาวยวุดี คุณ
สม 

115 1 1 การเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐาน PBL 
เพื่อเสริมสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรม 

1.จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ์ ในจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาทกัษะตามตัวชี้วดั
การงานอาชีพ ม. 4 C7 
2.จัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนในรายวิชาการงาน
อาชีพพ้ืนฐาน ม.4 

เพื่อพัฒนาทักษะตามตัวชีว้ัด
การงานอาชพี C7 ย3.1  
ม.1.2 ป4 

 ผู้เรียนที่เรียนในรายวิ
ชกาการงานอาชีพ ร้อย
ละ 89 มีทักษะการ
ทำงานอาชีพ ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 60 

89 3 มกราคม 
65 ถึง 7 
มกราคม 65 

30,000 0 30,000 นายววิิศน์ ธนะ
จิตต์สิน 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
116 3 2 ห้องเรียนคุณภาพ/

พัฒนาห้องศูนย์สื่อและ
Studio กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

 - หอ้งศูนย์สื่อ 
 - Studio 

  - พัฒนาหอ้งศูนย์สื่อและ
Studio ในการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 
  - จัดบรรยากาศการเรียน
การสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
   - ส่งเสริมครูในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ห้องเรียน
คุณภาพ 

ความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการ ชั้นเรียน
เชิงบวกของครูผู้สอน
ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 1 
กุมภาพันธ์ 
65 ถึง 31 
มีนาคม 65 

0 0 0 นายวโิรจน์ 
วรรณชัย 

117 1 1 พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชางานบา้น งาน
ประดิษฐ์ส่งเสริมทักษะ
สู่อาชีพ 

กิจกรรมการเรียนรู้อาชีพ
พื้นฐาน ระดับชั้นม .2 
และรายวิชาเพิ่มเติมใน
การทำอาหาร และงาน
ประดิษฐ์ ทุกแขนง 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพวิชา งานบา้น เพิ่มพูน
ความรู้และการดำรงชีวิต
ประจำวันที่ด ี

ผู้เรียนร้อยละ 89 มี
ทักษะการงานอาชีพ 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ 
60 

89  18 
พฤศจิกายน 
64 ถึง 1 
กันยายน 65 

12,165 2,835 15,000 นางอุไรวรรณ 
เพื้อก่ำ 

118 1 1 รางวัลคุณภาพวิชางาน
บ้านงานครัว 

รางวัลคุณภาพตามเกณฑ์
สุขภาวะ หรอืผลงาน
สมรรถนะอาชีพงานบา้น
งานครัว 

เพื่อตรวจสอบและประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพสุข
ภาวะ 

 ร้อยละของผู้เรียนมี
ระดับคะแนนเกณฑ์
คุณภาพผลงานระดับดี
ขึ้นไป 

ระดับดี 15 ธันวาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 0 0 นางอุไรวรรณ 
เพื้อก่ำ 

119 1 1 พัฒนาการเรียนการ
สอนงานเกษตร 

 พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะงาน
เกษตรสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

ร้อยละ 89 ของ 
นักเรียนเกิดทักษะการ
ทำงานเกษตร เจตคติที่
ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม 
จำนวน 650 คน 

89 23 ธันวาคม 
64 ถึง 25 
กุมภาพันธ์ 
65 

3,068.00 0 3,068 นางสาวจิราภรณ์ 
วงศ์พิทักษ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
120 1 1 ส่งเสริมทักษะการ

ดำรงชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริมทักษะการ
ดำรงชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  -กิจกรรมการปลูก
ผักไฮดดรโปนิกส์ 
  -กิจกรรมการเลี้ยงกบ
คอนโด 
  -กิจกรรมการปลูกพืช
สวนครัว 
  -กิจกรรมจัดทำซุ้ม
อุโมงค์ผัก 

 เพื่อให้นักเรียนมีทกัษะงาน
เกษตรสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 
มีผลผลิตทางการเกษตรที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 89 ของ 
นักเรียนเกิดทักษะการ
ทำงานเกษตร ได้
ผลผลิตทางการเกษตรที่
มีคุณภาพ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ
เกษตรกรรม จำนวน 
650 คน 

89 4 มกราคม 
65 ถึง 31 
มีนาคม 65 

16,932.00 0 16,932 นางสาวจิราภรณ์ 
วงศ์พิทักษ ์

121 1 1 ส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะชีวิต คิดงานอย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนา
ทักษะอาชีพ 

1.กิจกรรมค่ายทักษะ
อาชีพ 
2.กิจกรรมหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น 
3.กิจกรรมตลาดนัดสินค้า 

1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะและดำเนิน
ชีวิตในการประกอบอาชีพ 
2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการ
คิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ในการทำงานของนักเรียน 
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
สร้างงานและอาชีพ ให้กับ
นักเรียน 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านอาชีพผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ ระดับดีขึ้น
ไป 

85 3 มกราคม 
65 ถึง 31 
สิงหาคม 65 

0.00 70,000 70,000 นางสาวสถิดา
ภรณ์ ขันคำ 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
122 1 1 การแข่งขันทักษะ

วิชาการ พัฒนาผู้เรียน
ด้านอาชีพสู่ความเป็น
เลิศ 

1.การแข่งขันทักษะอาชีพ 
โครงงานอาชีพระดับชั้น 
ม.ต้น (นางอุไรวรรณ เพื้อ
ก่ำ,นายวิโรจน ์วรรณชัย) 
2.การแข่งขันทักษะอาชีพ 
โครงงานอาชีพระดับชั้น 
ม.ปลาย (นางสาวสถิดา
ภรณ์ ขันคำ,นายวิวิศน์ 
ธนะจิตต์สิน) 
3.การทำอาหารคาว
(อาหารจานเดียวประเภท
ข้าว และอาหารหวาน
ประเภทขนมหวานไทย) 
ระดับ ม.ปลาย (นางสาว
ยุวดี คุณสม,นางประสพ
สุข ระยับศรี) 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะงาน
เอาชีพ ร่วมแข่งขันกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
พัฒนาผู้เรียนด้านอาชพีสู่
ความเป็นเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 
นักเรียนร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียนด้านอาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ จำนวน 6 
รายการแข่งขัน 

85 2 พ.ค. 65 - 
23 ก.ย. 65 

0.00 100,000 100,000 นางสาวจิราภรณ์ 
วงศ์พิทักษ ์
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
122 1 1 การแข่งขันทักษะ

วิชาการ พัฒนาผู้เรียน
ด้านอาชีพสู่ความเป็น
เลิศ (ต่อ) 

4.แข่งขันทักษะการทำ
น้ำพริก (นำ้พริกไทย มีผัก
สดประเภทต่างๆ และ
เครื่องเคียง ปิ้ง ย่าง ทอด 
ต้ม นึ่ง อบที่หลากหลาย) 
ระดับ ม.ปลาย (นางสาว
ยุวดี คุณสม,นางประสพ
สุข ระยับศรี) 
5.การจัดสวนถาดแบบชื้น 
ระดับ ม.ต้น (นางสาวจิรา
ภรณ์ วงศ์พิทักษ์) 
6.การจัดสวนถาด ระดับ 
ม.ปลาย (นางสาวจิรา
ภรณ์ วงศ์พิทักษ์) 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะงาน
เอาชีพ ร่วมแข่งขันกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
พัฒนาผู้เรียนด้านอาชพีสู่
ความเป็นเลิศ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 
นักเรียนร่วมแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ พัฒนา
ผู้เรียนด้านอาชีพสู่ความ
เป็นเลิศ จำนวน 6 
รายการแข่งขัน 

85 2 พ.ค. 65 - 
23 ก.ย. 65 

0.00 100,000 100,000 นางสาวจิราภรณ์ 
วงศ์พิทักษ ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
123 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

รอบด้านในกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 

 ประชุมชี้แจงเรื่องการจัด
กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร/บุคลกรทุกฝ่ายร่วม
กำหนดปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้/เข้าร่วม
กิจกรรมในพิธีตา่ง ๆ/สรุป
รายงายผลการดำเนินงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านวิชาการ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
อาชีพผ่านเกณ์ขั้นตำ่ 
ระดับดีขึ้นไป 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

0 23,700.00 23,700 นางศรีวรรณ ลม
สูงเนิน 

124 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
รอบด้าน กจิกรรมเข้า
ค่ายพักเเรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.เข้าค่ายพักเเรม ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เเละทักษะชีวิต 

 นักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เเละทักษะ
ชีวิต 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

201,640 28,360 230,000 นายณัฐพงษ์ 
สาล ี
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
125 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

รอบด้านในกิจกรรม 
ลูกเสือ-เนตรนารี 

1.พิธีถวายราชสดุดี  
2.พิธีเข้าหมู่ประจำกอง
ลูกเสือเนตรนารี  
3.พิธีประดับเครื่องหมาย
วิชาพิเศษ  
4.งานชุมนุมลูกเสือ 
สิ่งแวดล้อม  
5.งานสวนสนามเละ
ทบทวนคำปฏญิาณ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เเละทักษะชีวิต อยู่
ในระดับดีมาก 

ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เเละทักษะ
ชีวิต อยู่ในระดับดีมาก 

85 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

18,900 3,500 22,400 นางสุกัญญา ที
งาม 

126 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
รอบด้าน กจิกรรมยวุ
กาชาด 

1.พิธีเข้าประจำหมู่ยวุ
กาชาด ระดับ ม. 1 
2.พิธีสวนสนามยุวกาชาด 

1.เพื่อจัดกิจกรรมพธิีเข้า
ประจำหมูยุ่วกาชาด ระดับ 
ม. 1 
2.เพื่อจัดกิจกรรมพธิีสวน
สนามยุวกาชาด 

1.ครูและนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพธิีเข้า
ประจำหมูยุ่วกาชาด 
ร้อยละ 90 
2.ครูและนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมพธิีสวน
สนามยุวกาชาด ร้อยละ 
90 

90 20 ธ.ค. 64 
- 31 ม.ค. 
65 

0 7,000 7,000 นางกิ่งแก้ว แดง
งาม 

127 1 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
รอบด้าน กจิกรรมผู้
บำเพ็ญประโยชน ์

1.กิจกรรมวันรำลึก 
Thinking Day  
2.กิจกรรมพิธีปฏิญาณตน
และมอบเข็ม บ.พ.  
3.กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติสมาชิกผู้บำเพญ็
ประโยชน์ดีเด่น และ
หัวหน้าหมวดดีเด่น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สังกัดกิจกรรมผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม มี
คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

  ผู้เรียนร้อยละ 85 มี
ศักยภาพด้านกจิกรรมผู้
บำเพ็ญประโยชน์ผ่าน
เกณฑ ์

85 1 ก.พ. 65- 
28 ก.พ. 65 

7,960 0 7,960 นางนิธินันท์ ธนะ
จิตต์สิน 

งานวัดผลและประเมินผล 
                          

       งานทะเบียนนกัเรียน 
                          

งานนิเทศการศึกษา 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลย ี

128 2 5 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1.จัดทำเวปไซต์รวบรวม
สื่อ สารสนเทศสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของครู ด้วยWebsite
สารสนเทศสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
2.ประกวดสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1.เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถ
เผยแพร่สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Online และ 
Onsite 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ใช้และ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนนำสู่
การจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
3.เพื่อจัดทำWebsite
สารสนเทศสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีของครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศเพื่อการ
รวบรวมที่เป็นระบบ 

1.ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ได้ดำเนินการสร้างและ
เผยแพร่สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Online 
และ Onsite 
2.ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ได้ดำเนินการใช้และ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอนนำสู่การจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
3.มีWebsiteสารสนเทศ
สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของครู
โรงเรียนสตรีสิริเกศเพื่อ
การรวบรวมที่เป็นระบบ 

90 15 ธันวาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

  5,000 5,000 นางสาวธิดารัตน์ 
คำแพง 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

129 3 2 วิจัยแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

1.ส่งเสริมการอบรม
พัฒนา 
2.ร่วมกับงานนิเทศ
ดำเนินการนิเทศ การ
จัดการเรียนการสอน 
3.ให้คำปรึกษาในการ
ดำเนินการวิจยัแก้ปัญหา
พัฒนาผู้เรียน 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้และสมรรถนะของ
ผู้เรียนโดยใช้กระบวนวิจยั
แก้ปัญหา 
2.ครูผู้สอนในโรงเรียนสตรี
สิริเกศ ได้รับการพัฒนา
ทางด้านทักษะการวจิัย และ
พัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็น
ครูในศตวรรษที่ 21 

1.ครูผู้สอนในโรงเรียน
สตรีสิริเกศ ร้อยละ 90 
ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะสู่ความ
เป็นครูในศตวรรษที่ 21 
2.ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านทักษะ
การเรียนรู้และ
สมรรถนะ โดยใช้
กระบวนการวจิัย
แก้ปัญหา 

90 20 ธันวาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 0 0 นางวิรงรอง 
วิเศษ 

งานแนะแนวการศึกษา 
130 1 1 อบรมพัฒนานักเรียน

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน 
อบรมการจัดทำแฟ้ม
สะสมผลงานให้ตรงกับ
ความต้องการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อประเมินภาพรวมการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรฐาน
รายวิชาฐานสมรรถนะจาก
การแสดงและประกวด
ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ผลงานร่วมแสดงหรือ
เข้าประกวดผลงาน 

90 04 สิงหาคม 
2565 ถึง 
04 สิงหาคม 
2565 

0.00 27,696.00 27,696.00 นางวิไล กุยแก้ว 

131 1 2 ตลาดนัดหลักสูตรเพื่อ
การศึกษาและอาชพี 

นิทรรศการเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกบัหลักสูตรที่เปิด
สอนในระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

 จัดนิทรรศการการแนะนำ
หลักสูตร การศึกษาต่อและ
อาชีพ 

ผู้เรียนร้อยละ 100 มี
บุคลิกภาพและความ
ถนัดเลือกเข้าพัฒนา
ประสบการณ์ตามฐาน
การเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนหรือภายนอก
โรงเรียน 

100 2 กันยายน 
65 ถึง 2 
กันยายน 65 

0.00 40,000.00 40,000.00 นางวิไล กุยแก้ว 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
132 1 1 กิจกรรมนักเรียนเพื่อน

ที่ปรึกษา (YC) 
อบรมนักเรียนแกนนำและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาได้
เข้าร่วมแสดงและประกวด
ผลงาน 

ผู้เรียนร้อยละ 90 มี
ผลงานร่วมแสดงหรือ
เข้าประกวดผลงาน 

90 20 
กุมภาพันธ์ 
2565 ถึง 
31 ตุลาคม 
2565 

0.00 0.00 0.00 นางสาวทิพย
รัตน์ กาประสิทธิ ์

133 1 2 พัฒนาการจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

พัฒนาครู ผู้ปกครองให้มี
ความเข้าใจวินยัเชิงบวก 
งบอบรมบุคลากรครู  

ครูผู้สอนจัดบรรยากาศใน 
ชั้นเรียนเอื้อต่อการบริหาร
จัดการเชิงบวก 

ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีคะแนนจากทกัษะ
ความรู้ตามตัวชีว้ัด
รายวิชาผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่ำร้อยละ 60 

90 10 
มิถุนายน 
2565 ถึง 
23 กันยายน 
2565 

0.00 0.00 0.00 นางวิไล กุยแก้ว 

งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
134 1 1 จัดเวทีศักยภาพแสดง

สมรรถนะและผลงาน
นวัตกรรมนักเรียน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

1.เพื่อเปิดเวทีศักยภาพ
ระดับโรงเรียนให้นักเรียน
ได้มีโอกาสแสดงสมรรถนะ
และผลงานนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ 
2.ค้นหานักเรียนที่มี
สมรรถนะและเป็นนวัตกร
เพื่อร่วมแสดงผลงาน
นวัตกรรมการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในเวที
ศักยภาพระดับภาคและ
ระดับชาติ 

 เพื่อประเมินภาพรวมการ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรฐาน
รายวิชาฐานสมรรถนะจาก
การแสดงและประกวด
ผลงาน 

 ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีผลงานร่วมแสดงหรือ
เข้าประกวดผลงาน 

90 1 ตุลาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

  50,000.00 50,000 นางสาววภิาพร 
ชิณะแขว 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
135 3 2 พัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรู้การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Independent 
Student : IS) 

1.จัดกิจกรรมชุมชน
วิชาชีพแห่งการเรียนรู้ 
PLC เพื่อศึกษาบทเรียน 
LS เร่ืองการจัดการเรียน
การสอนการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง (LS) ตาม 
5’Step ด้วยกระบวน การ
เรียนรู้แบบ Active 
Learning 
2.จัดประชุมสัมนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาค้นควา้ด้วย
ตัวเองตาม 5’Step 

 เพื่อออกแบบกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หาข้อสรุป
ความรู้ที่นำมาใช้อธิบายให้
เหตุผลการทำภาระงาน ของ
ผลงานตามกระบวนการและ
เทคนิคของขั้นตอนวิธีทำ 
ภาระงาน 

ครูร้อยละ 100 มีและ
ใช้แบบรายงานผล
กระบวนการและเหตุผล
คำอธิบายเทคนิค
ขั้นตอนวิธกีารทำภาระ
งานย่อยของผลงาน 

100 5 ธันวาคม 
64 ถึง 5 
ธันวาคม 64 

2,550 3,450.00 6,000 นางสาววภิาพร 
ชิณะแขว 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
136 2 5 พัฒนาระบบบริหารงาน

ด้วยระบบคุณภาพตาม
เกณฑ ์OBECQA 

1.จัดศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการดว้ยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือ 
OBECQA 
2.จัดนิเทศ กำกับ ติดตาม
ระบบบริหารคุณภาพ
โรงเรียนสตรีสิริเกศในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างการบริหาร
ให้เชื่อมโยงกับเกณฑ์ 
OBECQA 
3.จัดกิจกรรมนำเสนอการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียน
มาตรฐานสากลสู่เวที
ศักยภาพระดับภาคและ
ระดับชาติ 
4.จัดอบรม นิเทศ เป็นพี่
เล้ียงช่วยเหลือโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามที่ 
สพฐ. และ สพม. 
มอบหมาย 

เพื่อพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารจำแนกตามกลุ่ม
ภารกิจงานตอ่การใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 1 ตุลาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

15,000 15,000.00 30,000 นางสาววภิาพร 
ชิณะแขว 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
โรงเรียวิถีพุทธ 

                          
งานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

137 2 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนกัเรียนได้
เข้าถึงข้อมูลอยา่งสะดวก
และรวดเร็ว 

ร้อยละความขาดแคลน
ตามเกณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้นความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ 

85 1 ตุลาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 20,000.00 20,000 นางนิภา จันทร์
ละออ 

งานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
                        

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จังหวัดศรีสะเกษ 
138 1 1 ศูนย์ภาษาอังกฤษ 

จังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่าย
วิชาการ) 

 เพื่อกำหนดและวิเคราะห์
สถานการณ์และเง่ือนไขใน
การจัดทำและพัฒนาสื่อ
กระตุ้น การกำหนด
ประเด็นปัญหาและ
สมมติฐานเบื้องต้นในการ
เข้าสู่หน่วยการเรียนรู ้

เพื่อกำหนดและวิเคราะห์
สถานการณ์และเง่ือนไขใน
การจัดทำและพัฒนาสื่อ
กระตุ้น การกำหนดประเด็น
ปัญหาและสมมติฐาน
เบื้องต้นในการเข้าสู่หน่วย
การเรียนรู้ 

ครูร้อยละ 90 มีและใช้
สื่อกระตุ้น เข้าสู่หนว่ย
การเรียนรู้ 

90 5 มกราคม 
65 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 5,000 5,000 นางกาญจนา ชิด
ดี 
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ตารางท่ี 27 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานสะเต็มศึกษา 

139 1 1 สะเต็มศึกษาสู่ชั้นเรียน  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาในชั้นเรียน  

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์
และนำไปพัฒนานวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหาการดำเนิน
ชีวิตและดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 
 2.เพื่อเปิดโอกาสให้นกัเรียน
นำผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นร่วม
แสดงผลงานในระดับ
โรงเรียนหรือระดับที่สูงขึ้น 

1.นักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาฯ ร้อยละ 
90 มีทักษะ การ
แก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์และนำไป
พัฒนานวัตกรรม ใน
การแก้ปญัหาการ
ดำเนินชีวิตและ
ดำรงชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น 
2.นักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาฯ ร้อยละ 
90 ได้ร่วมแสดงผลงาน 

90 7 ธันวาคม 
64 ถึง 30 
กันยายน 65 

0 0 0 นางประภา สม
สุข 

พัฒนางานศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวชิาการคณิตศาสตร์ 
140 1 1 พัฒนางานศูนย์อบรม

ส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการคณิตศาสตร์ 

 1.เตรียมการดำเนินการ
จัดค่าย1 
  -ประชุมคณะทำงาน 
วิทยากร 
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพของ
ผู้เรียนในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เนื้อหา
ตามธรรมนูญคณิตศาสตร์
โอลิมปิก 
3.สรุปรายงานผลการ
ดำเนินการ 

 เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความรู้ 
ความถนัด และความสนใจ 
ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

 ผู้เรียนมีความรู้ความ
ถนัด และความสนใจ 
ได้มีโอกาสเข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

85 1 กรกฎาคม 
65 ถึง 30 
พฤศจิกายน 
65 

0 0 0 นางฐานิตา วัฒ
นพฤกษชาต ิ
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ตารางท่ี 28 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

งานธุรการ 
141 2 3 พัฒนาระบบงานสาร

บรรณด้วยระบบ
คุณภาพ 

1.จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์                      
2.พัฒนาเว็บไซด์งาน
ธุรการ 

โรงเรียนมีเอกลักษณ์ความ
เป็นเลิศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่
รองรับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายประเทศ 

 โรงเรียนมีเอกลักษณ์
ความเป็นเลิศ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ที่รองรับ
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายประเทศและ
นำไปสู่การปฏบิัติ 
ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

2,000                
2,000  

นางสาว
ชลล์ลฤลล์          
เนียมจิตร 

งานการเงินและบัญช ี
142 2 5 การพัฒนางานการเงิน 1.ดำเนินงานการเงิน 

อย่างเป็นระบบ                              
2.สนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากร จัดหาและ
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีของ
ครูบุคลากร 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานการเงินด้วยระบบ
คุณภาพ 

ระดับคะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารโรงเรียนสตรีสิริ
เกศต่อการใช้บริการ
ข้อมูล 

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

54,020.00 9,930.00 63,950 นางพวงเพชร 
โพธิ์ชยั 

งานงบประมาณและแผนงาน 
143 2 5 กิจกรรมสนับสนุนจัดหา

สื่อและพัฒนาระบบงาน
แผนงาน 

กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ กจิกรรม
พัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 

  เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากร จัดหาสื่อ
สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ 

 ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมตามแผนจัดหา
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้รับการ
สนับสนุน 

 ร้อยละ 
100 

01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

100,000   100,000 นางโสภา พิเชฐ
โสภณ 
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ตารางท่ี 28 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

144 2 3  ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

1.การประชุมจัดทำ
มาตรฐานการศึกษาและ
กำหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ    
2.การประชุมเตรียมความ
พร้อมและดำเนินงานเพื่อ
รองรับการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา                       
3.การทบทวนและรายงาน
ผลการดำเนินงานการจัด
การศึกษาโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ 

 1.ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนได้รับ
การรับรองมาตรฐาน                      
2.โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 3.เตรียมความพร้อมและ
ดำเนินงานเพื่อรองรับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
4.ทบทวนและรายงานผล
การดำเนินงานการจัด
การศึกษาโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ 

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารจำแนกตามกลุ่ม
ภารกิจงานตอ่การใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศ  

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

44,000 6,000 50,000 นางกิ่งแก้ว แดง
งาม 
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ตารางท่ี 28 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานสารสนเทศโรงเรียน 

145 2 5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศโรงเรียนสตริ
สิริเกศ 

 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่งาน
สารสนเทศโรงเรียนมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
นำส่งข้อมูลระบบสารสนเทศ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ          
 2.เพื่อให้เจ้าหน้าหน้าที่
สารสนเทศโรงเรียนมีความรู้
ในการใช้เทคโนโลยีบริการ
ข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองและ
ฝ่ายบริหาร          

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารจำแนกตามกลุ่ม
ภารกิจงานตอ่การใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศ  

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

3,720   3,720 นางบุษกรณ์ 
พรหมพิลา 

145 2 5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
(ต่อ) 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศโรงเรียนสตริ
สิริเกศ 

 3.เพื่อให้โรงเรียนมีระบบ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้องเป็นปัจจุบันทีแ่สดง
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ขององค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียน ครู 
ผู้ปกครอง และฝ่าย
บริหารจำแนกตามกลุ่ม
ภารกิจงานตอ่การใช้
บริการข้อมูลสารสนเทศ  

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

3,720   3,720 นางบุษกรณ์ 
พรหมพิลา 

 



 
157 

  

ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

146 1 1 กิจกรรมอำลาสถาบัน
และปัจฉิมนิเทศ ม.6 

 กิจกรรมอำลาสถาบัน
และปัจฉิมนิเทศ ม.6 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะเป็นไปตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ค่านิยม 12 ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95 1 
กุมภาพันธ์ 
2564 - 31 
มีนาคม 
2564 

39,340   39,340 นายสุรชัย ดอก
แก้ว 

147 1 1 พิธีไหว้คร ู 1.อบรมส่งเสริมให้
นักเรียนมีลักษณะอันพึง
ประสงค์            
2. กิจกรรมวันไหว้ครู              
3.ปฐมนิเทศนักเรียน(ใหม่) 

1.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้
มีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการ และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค์ในเรื่องการมีวินัย
ต่อตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ  
2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยม 12 ประการ                              
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดย
การปฏิบัติตรงด้วยตนเอง
เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้มี
ทัศนคติที่ดีคิดด ีพูดดี ทำดี 
ทำให้คุณภาพชวีิตสมบรูณ์
ขึ้น                                    
4.เพื่อปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่
นักเรียน         
5.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรัก
เคารพในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

  22,000 22,000 นางวิจิตรา บญุ
เย็น 
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
148 1 1  กิจกรรมวันสำคัญ 1.นำนักเรียนไปวัดปฏิบัติ

ตามพุทธศาสนา                         
2.กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1.เพื่อพัฒนา ปลูกฝัง 
ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนด้านศาสนาพิธ ีได้
อย่างถูกตอ้ง เหมาะสม    
2.เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
หวงแหน 
ภาคภูมิใจ นำศาสนาพิธีไป
ปฏิบัติ และขยายผลไปยัง
บุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

10,000 20,000 30,000 นางผัสนี พาน
พนหม 

149 1 1 อบรมมัคนายกนอ้ย 1.อบรมนักเรียน                 
2.การประกวด มัคทายก
น้อย ตามวิถีความเป็นไทย 

เพื่อพัฒนา ปลกูฝัง ถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ด้านศาสนาพิธ ีได้อยา่ง
ถูกต้อง เหมาะสม 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

  8,000 8,000 นางนิตยา วิเศษ
สังข์ 

150 1 1 การพัฒนาสุขภาพจิต
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 

การพัฒนาสุขภาพจิตของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
สุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดี 
และมีความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต ความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีระดับคะแนน
เกณฑ์คุณภาพผลงาน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90  1 มกราคม 
2565 - 26 
กุมภาพันธ์ 
2565 

38,080   38,080 นายสิรกฤษฎิ์ ศรี
บุญเรือง 

151 1 1 พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

 เพื่อนำคุณลักษณะและ
ค่านิยมตาม อัตลักษณ์ นาม
สตรีสิริเกศจัดกิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมร่วมทำ
ข้อตกลงการสร้างวัฒนธรรม
นามสตรีสิริเกศรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

32,900   32,900 นางสาวมะติกา 
สุธาบุญ 
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

152 1 1 ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

1.ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน                             
2.ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้าน
นักเรียน                            
3.ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน                 
4.กิจกรรมการจัดการ
ความรู้สู่การพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน                  
5.กิจกรรมการจัดการ
ความเครียดและลดความ
เหนื่อยหน่ายในการเรียน          
6.กิจกรรมการให้
คำปรึกษาวัยรุ่นโดยครู
ประจำชั้น                     
7.กิจกรรมยกย่องครูระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การปรับตัวและเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก            
2.เพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ สร้างเป้าหมาย
ชีวิตการทำงานและการ
ประกอบอาชีพ        
3.เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้ใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและนำไปใช้ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ระดับคะแนน คุณภาพ
ผลงานระดับพอใช้ขึ้น
ไป 

ระดับพอใช้
ขึ้นไป 

1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

55,610 24,390 80,000 นางสาวสุภาพร 
หอมเนียม 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
153 1 1 โครงการส่งเสริม

ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1.กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียน      
2. กิจกรรมประชุมสภา
นักเรียน  
3. กิจกรรมอบรมผู้นำ
นักเรียน/ศึกษาดูงาน 

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยในสถานศกึษา
บนพื้นฐานประชาธิปไตย                       
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามที่สถานศกึษากำหนดและ
เป็นแบบอย่างทีด่ีให้กับรุน่นอ้ง 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  29 
พฤศจิกายน 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

9,455 27,545 37,000 นางปิยาพร 
พรหมทา 
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานสถานศึกษาสีขาว 

154 1 1  กิจกรรมสถานศึกษาสี
ขาว (TO BE NUMBER 
ONE) 

 กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

 1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ด้านการเรียนรู้ ด้านการ
ทำงาน ด้านศีลธรรม เป็นไป
ตามคุณลักษณะ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ
ค่านิยม 12 ประการ                                    
2.เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทำกลยุทธ์ วางแผน ตาม
นโยบาย            
3.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
และไห้นักเรียนได้รู้จักโทษ
ภัยของยาเสพติด  
4.ให้นักเรียนมีเวทีได้
แสดงออกด้านดนตรี กีฬา 
และการเต้น เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ห่างไกลยาเสพติด 

นักเรียนในโรงเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการทำงาน 
และด้านศีลธรรม 
เป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมนักเรียนใน
โรงเรียนเป็นคนที่มี
คุณลักษณะด้านการ
เรียนรู้ ด้านการทำงาน 
และด้านศีลธรรม 
เป็นไปตามคุณลักษณะ
และค่านิยม 12 
ประการ ตามที่
สถานศึกษากำหนดโดย
ไม่ขัดต่อกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
สังคม 

ร้อยละ 90  01 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

50,000 50,000 100,000 นางสาวธานีรัตน์ 
ไกรรักษ์ 
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
155 2 1 อบรมแกนนำป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และสามารถ
ป้องกันตนเองจากภัย
สังคม 

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและ
ไห้นักเรียนได้รู้จักโทษภยั
ของยาเสพติด 

ผู้เรียนสามารถป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้
โทษและอบายมขุ
หลีกเล่ียงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุ่นแรง ปัญหาทางเพศ 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

  5,000 5,000 นายอรรพล ศรี
เลิศ 

156 1 1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี
และไห้นักเรียนได้รู้จักโทษ
ภัยของยาเสพติด 

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและ
ไห้นักเรียนได้รู้จักโทษภยั
ของยาเสพติด 

ผู้เรียนมีระดับคะแนน
เกณฑ์คุณภาพผลงาน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90 1 เมษายน 
2565 ถึง 
30 กันยายน 
2565 

  5,000 5,000 นายอรรพล ศรี
เลิศ 

157 3 1 ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

1.ฟุตซอลต้านยาเสพติด         
2.cover dance                  
3.ssk music                     
4.e-sport 

 เพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

ผู้เรียนมีศักยภาพ 
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

ร้อยละ 90 1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

35,000   35,000 นายอรรพล ศรี
เลิศ 

158 1 1 ประกวดสถานศึกษาสี
ขาว 

ผู้เรียนมีพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และสามารถ
ป้องกันตนเองจากภัย
สังคม 

 เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทำกลยุทธ์ วางแผน ตาม
นโยบาย 

ผู้เรียนมีระดับคะแนน
เกณฑ์คุณภาพผลงาน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 90  
1 เมษายน 
2565 - 30 
กันยายน 
2565 

  5,000 5,000 นายอรรพล ศรี
เลิศ 

งานโรงเรียนสุจริต 
159 1 1 อบรมทักษะแกนนำคน

ดีของแผ่นดิน 
 1.อบรมทักษะแกนนำคน
ดีของแผ่นดิน                             
2.นิทรรศการโรงเรียน
สุจริต และประชุม
เครือข่ายแกนนำโรงเรียน
สุจริต 

 1.ผู้เรยีนเกดิทกัษะการสือ่สาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้สู่
กระบวนการแก้ปัญหา เกดิ
ความคิด เชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตและดำรงชวีิตใน
ท้องถิ่น                                   
2.ผู้เรยีนเกิดคุณลกัษณะ 5 
ประการตามแนวทางโรงเรียน
สุจริต 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และมี
ค่านิยม 12 ประการ 
ตามที่สถานศึกษา
กำหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีงามของสังคม 

ร้อยละ 100  1 เมษายน 
2565 ถึง 
31 ตุลาคม 
2565 

9,145 35,855 45,000 นายเอกรัตน์ ลับ
โกษา  
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานวิทยฐานะ การมาปฏบิัติหน้าทีแ่ละการลา 

160 2 3 ขับเคลื่อนพันธกิจตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (PA) 

1.จัดพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (PA)     
2.จัดหาและพัฒนาแบบ
ประเมินศักยภาพครูและ
บุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ด้านคร ูและเกณฑ์ ก.ค.ศ.
กำหนด แบบบันทกึ
เส้นทางความก้าวหน้า
วิชาชีพครู(PA)       
3.จัดกลุ่มครูและบุคลากร
ตามผลการประเมิน
ศักยภาพจาก (PA) 

1.จัดทำข้อตกลงในการ
ปฏิบัติงาน   ( PA)ตาม
มาตรฐานการปฏบิัติงาน    
2.เพื่อจัดหาและพัฒนาแบบ
ประเมินศักยภาพครูและ
บุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานประกันคุณภาพ
ด้านคร ูและเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
กำหนด นำผลประเมิน
บันทึกข้อตกลง  
3.จักกลุ่มครูและบุคลากร
ตามผลการประเมินศักยภาพ
จาก (PA) 

 ร้อยละของเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดถูกรับรองจากผู้
มีส่วนได้เสียเกินกึ่งหนึ่ง  

ระดับ
คุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

3,750 6,250 10,000 นางรสสุคนธ์ 
แก้วคูณ 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
161 2 3  พัฒนาศักยภาพครูตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู 
(PA) 

1.จัดหาและพัฒนาแบบ
ประเมนิศักยภาพครแูละ
บุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานประกนัคุณภาพ
ด้านครแูละเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
กำหนด นำผลประเมนิ
บันทึกลงแบบบันทกึเสน้ทาง
ความก้าวหน้าวิชาชีพครู 
(PA)                    2.
พัฒนาศักยภาพครู (ศึกษาดู
งานฯ) จัดกลุ่มครูและ
บุคลากรตามผลการประเมิน
ศักยภาพจาก (PA) และ
เลือกเข้าพฒันาตามหลักสูตร
ที่กำหนด 

1.เพื่อจัดหาและพัฒนาแบบ
ประเมนิศักยภาพครแูละ
บุคลากรตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานประกนัคุณภาพด้าน
ครูและเกณฑ์ ก.ค.ศ.กำหนด 
นำผลประเมินบันทกึลงแบบ
บันทึกเส้นทางความก้าวหน้า
วิชาชีพครู (PA)      
2. เพื่อจดักลุม่ครแูละบุคลากร
ตามผลการประเมนิศักยภาพ
จาก (PA) และเลอืกเข้าพฒันา
ตามหลักสูตรทีก่ำหนด 

 ครูและบุคลากรเลือก
หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะ
ที่ต่ำกวา่เกณฑ์คุณภาพ 
หรือหลักสูตร
ความก้าวหนา้วิชาชพี
อย่างน้อย 1 หลกัสูตร
ต่อคนต่อปี 

ร้อยละ 100 16 ธันวาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

490,000   490,000 นางสาวยวุดี คุณ
สม 
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ตารางท่ี 29 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
162 2 3  พัฒนาสมรรถนะคร ู

ขับเคลื่อนพันธกิจตาม
มาตรฐานปฏิบัติงาน 
(PA) 

1.อบรมพัฒนาการ
ประเมินผลงานเชิง
สมรรถนะครูผ่านข้อตกลง
การปฏิบัติงานวิทยฐานะ
แนวใหม่ วPA /ว9          
2.พัฒนาสมรรถนะครูใน
การจัดการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ความก้าวหนา้ในวิชาชพี 
ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (Active 
Learning)                 
3.อบรมหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  
4.อบรมการจัดการความรู้
(Knowledge 
Management) 

1.เพื่อให้บุคลากรแต่ละสาย
งานทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น
พิจารณาของมาตรฐาน
ประกันคุณภาพที่รับผิดชอบ
และเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์
ค่านิยมร่วมนามสตรีสิริเกศ
และเป้าประสงค์ของพันธกิจ 
กลยุทธโ์ครงการ กิจกรรม
ใหม่ ในการทำขอ้ตกลง
เกณฑ์เป้าหมายการ
ปฏิบัติงานในสายงานที่
รับผิดชอบ (PA)          
2.เพื่อให้หัวหน้าและผู้แทน 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทบทวน
สะท้อนผลการกำหนดค่า
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม
ในการพิจารณ์แผนพัฒนา
การจัดการศึกษาประจำป ี

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบันทึกขอ้ตกลง
ตามเกณฑ์เป้าหมาย
การปฏิบัติงาน (PA) 
และรายงานส่งผลการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 22 ธันวาคม 
2564 ถึง 
30 กันยายน 
2565 

90,000 90,000 180,000 นางสาวยวุดี คุณ
สม 
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

งานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
163 2 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้

(จัดหาและพัฒนาสื่อ
ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้
ผ่านระบบ Online 
and Onsite) 

 ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้นความรู้ และแหล่ง
เรียนรู ้

 เพื่อปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ห้องปฏิบัตกิาร แหล่ง
สืบค้นความรู้ตามความ
ต้องการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ความขาด
แคลน 

ผู้รับบริการได้รับการ
อำนวยความสะดวก มี
สภาพแวดล้อม แหล่ง
เรียนรู้ 

ระดับ
คุณภาพดี
เยี่ยม 

1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

2,260,000   2,260,000 นายฉัตรชัย 
สุวรรณพรหม 

งานประชาสัมพันธ ์
164 2 5 พัฒนาประสิทธภิาพงาน

ประชาสัมพันธ ์
 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
และทรัพยากร จัดหาสื่อ
สิ่งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์พัฒนางาน
ประชาสัมพันธ ์

 กิจกรรมตามแผนจัดหา
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 100 1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

17,000 83,000 100,000 นางวณิชยา รัฐ
อุบล 

งานอนามัยโรงเรียน 
165 1 1 รักษ์สุขภาพ ตรวจสุขภาพนักเรียน 1.เพื่อให้นักเรียน มีน้ำหนกั 

ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน               
2.เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถภาพที่ดี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ผู้เกี่ยวข้องเข้ารว่ม
กิจกรรม 

ร้อยละ 90 1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

  422,940 422,940 นางมุสิกมาศ 
อาษาศร ี
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานห้องสมุด 

166 1 1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านครูและนกัเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านของครูและ
นักเรียน 

1.เพื่อให้ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญของห้องสมุดให้
รู้จักการใช้ห้องสมุดได้อยา่ง
ถูกต้อง              
2.เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่านการค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง                  
3.เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีเลือก
อ่านหนังสือได้ตรงตามความ
ต้องการ     
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนในการ
รับผิดชอบรักษาทรัพย์สมบัติ
ของส่วนรวม                              
5.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสดงออกและมีสว่นรวมใน
กิจกรรมที่ห้องสมุดจัดขึ้น 

ผู้เรียนมีคะแนนทักษะ 
ด้านภาษา และ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 

ร้อยละ 60 1
พฤศจิกายน 
2564 - 31 
มีนาคม 
2565 

20,000   20,000 นางสาวบุญล้อม 
กันตรง 

167 1 1 กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุดส่งเสริมการ
อ่าน 

กิจกรรมสัปดาหห์้องสมุด
ส่งเสริมการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังและส่งเสรมิให้
นักเรยีนมนีิสยัรกัการอ่าน             
2.เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
นักเรยีนเห็นความสำคัญของ
ห้องสมุด และเข้าใช้บรกิารมาก
ยิ่งขึน้               
3.เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้มี
การจดัทำห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนและให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนรว่ม               
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมนีิสยัรกัการอ่านการ
เรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ทั้งใน
โรงเรียนจนถึงชมุชน 

ร้อยละของผู้เรียนมี
ระดับคะแนน คุณภาพ
ผลงาน 

ระดับพอใช้
ขึ้นไป 

1 
พฤษภาคม 
2565 - 30 
กันยายน 
2565 

  20,000 20,000 นางสาวบุญล้อม 
กันตรง 
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

168 2 5 พัฒนาระบบงานชุมชน
กับโรงเรียนและภาคี
เครือข่าย 

1.จัดทำระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณะกับ
บุคคล หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่น          
2.จัดทำแบบวัดความพึง
พอใจที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมอื ต่อ
การให้บริการของโรงเรียน                        
3.สรุปการประเมินความ
พึงพอใจ รายงานผล 
นำเสนอข้อมูล ให้ชุมชน
รับทราบอยา่งต่อเนื่อง 

เพื่อพัฒนา ระบบข้อมูลการ
ให้บริการสาธารณะกับ
บุคคล หน่วยงาน ชุมชน 
ท้องถิ่นที่แสดงความพึง
พอใจที่เข้ามาเป็นภาคี
เครือข่ายความร่วมมอื 

ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและ
ความถนัดเลือกเข้า
พัฒนาประสบการณ์
ตามฐานการเรียนรู้
ภายในโรงเรียนหรือ
นอกโรงเรียน 

ร้อยละ 100  1 ตุลาคม 
2564 ถึง 
30 กันยายน 
2565 

2,655 2,345 5,000 นายเฉลียว ศิริ
ดล 

169 1 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

1.กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
โรงเรียนกับชุมชน                          
2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านนาฏศิลป์ร่วมกับ
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือภาคประชาชน
สถาบันการศึกษาต่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกำหนดความ
ต้องการและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกประสบการณ์
เพื่อสืบสานนามสิริเกศ สู่วถิี
วัฒนธรรมไทย 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

9,995 30,005 40,000 นายเฉลียว ศิริ
ดล 
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
 งานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

170 1 1 ส่งเสริมการดำเนินงาน
ของศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

1.ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการจัดการขยะ                    
2.จัดการประกวดผลงาน
นักเรียน เช่น สิ่งประดิษฐ์
ในการช่วยลดปริมาณขยะ 
การประกวด Miss M.C. 
Recycle การประกวด
แต่งคำขวัญและวาดภาพ
ระบายสี ภาพยนต์สั้น 
และการประกวดภาพถ่าย 
ภายใต้หวัข้อ Zero 
Waste School     
3.จัดงานวันสิ่งแวดล้อม
ไทยและวันดินโลก                      
4.ปลูกป่าเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม                            
5.จัดทำเครื่องรับซ้ือขยะ
อัตโนมัติ 

 1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ
ลดปริมาณขยะในโรงเรียน            
2.เพื่อสร้างจิตสำนึกองค์
ความรู้และจิตสำนกึการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนตามหลัก 

ผู้เรียนมีระดับผล
ประเมินคะแนน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 95  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

  30,000 30,000 นางสุกัญญา ที
งาม 
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย 

171 1 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ที่ 21 

1.พัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยี         
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
สื่อการสอนในการเรียน
การสอน 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ทางด้านวิชาการ สามารถ
สร้างนวัตกรรมทางด้าน
เทคโนโลยีตามถนัดของ
ตนเองได ้                   
2.เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี มีจริยธรรมและ
ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 
ในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อ
การเรียนรู้ การสื่อสารและ
การดำเนินวิถีชวีิตอยา่ง
เหมาะสม 

 ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา และอาชีพผา่น
เกณ์ขั้นต่ำ ระดับดีขึ้น
ไป 

ร้อยละ 85  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

129,000 131,000 260,000 นายภูเบศ 
เศรษฐบุตร 

172 3 2 พัฒนาครูสู่ความเป็นครู
ในศตวรรษที่ 21 

1.พัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์                      
2.ทบทวนและพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ 
(สาระเทคโนโลยี) 

เพื่อให้ครูมีทักษะในการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียน
การสอน มกีารใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนตาม
เง่ือนไขของสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ครูมีและใช้ส่ือขอบเขต
คุณลักษณะของภาระ
งานและผลงานการ
แก้ปัญหาตามเง่ือนไข
ของสถานการณ์ 

ร้อยละ 90  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

25,000 20,000 45,000 นายภูเบศ 
เศรษฐบุตร 
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ตารางท่ี 30 แสดงรายละเอียดการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ 
ที่ 

มาตรฐาน 
การศึกษา 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม(Activity) วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วดั 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 
(จำนวน/ 
ร้อยละ) 

ระยะเวลา 
(ว/ด/ป) 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 รวม 
173 2 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดย

ใช้ระบบเทคโนโลยี
เพื่อให้เข้าถึงความรู้และ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

1.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์            
2.ซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน                       
3.พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาคอมพวิเตอร์                      
4.ห้องเรียนนวัตกรรม 
(FAB Lab) และปรับปรุง
ห้อง Intelligent Room                
5.พัฒนาห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ผ่านระบบ 
Online and Onsite อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ความขาดแคลนตาม
เกณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้นความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 85  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

508,000 737,653 1,245,653 นายภูเบศ 
เศรษฐบุตร 

174 2 5 พัฒนาระบบเครือข่าย
เพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1.พัฒนาและซ่อมบำรุง
ห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์                 
2.จัดหาซอฟต์แวร์ระบบ
ป้องกันภัยคุกคามทางด้าน
อินเตอร์เน็ต                       
3.ติดต้ังระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไร้สาย 
อาคาร 1 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ผ่านระบบ 
Online and Onsite อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 ความขาดแคลนตาม
เกณฑ์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่ง
สืบค้นความรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ 

ร้อยละ 85  1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

20,000 150,000 170,000 นายภูเบศ 
เศรษฐบุตร 

175 2 5 พัฒนาระบบบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย 

จัดหา วัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ในการ
บริหารงาน งานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย 

จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ในการบริหารงาน งาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายได้
อย่างเหมาะสม 

 กิจกรรมตามแผนจัดหา
และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 100 1 ตุลาคม 
2564 - 30 
กันยายน 
2565 

  5,000 5,000 นายภูเบศ 
เศรษฐบุตร 
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   ส่วนที่  5       
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

 

1. ระบบการกำกับติดตามของโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 แสดงระบบของการกำกับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 
 ระบบการกำกับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผ่านงานประจำตามโครงสร้างการบริหารที่
มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กำกับดูแลกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเป้าหมายของการวัดประสิทธิผลใช้ SSK-Model เป็นเครื่องมือกำกับและประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ รวมทั้งงานด้านกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติโดยมี
ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลทั้งในระดับแผนงานโครงการและกิจกรรมตามคำสั่งของโรงเรียนการวัดผลการ
ดำเนินการด้านประสิทธิผลใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายปี และค่าเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนกลยุทธ์  
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2. ระบบการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 2 ระบบคือระบบงานประจำตาม
โครงสร้างการบริหารที่มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการกำกับ
และปรับปรุงผลการดำเนินการและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ
มาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของ
ผลการดำเนินการการดำเนินการเพ่ือความสำเร็จตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการดังนี้ 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้ทบทวนกำกับและประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ.นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) ระบบการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ/แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีสิริ
เกศ โดยใช้ SSK-Model เป็นกรอบในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 
 S หมายถึง System เป็นองค์ประกอบด้านความเป็นระบบของการดำเนินการ  
ที่ใช้วงจรควบคุมคุณภาพของเดมม่ิง (Deming Cycle) เป็นตัวควบคุม ได้แก่ ระบบที่มีการวางแผน (Plan) 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) การประเมินตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Act) 
หรือ PDCA 
 S หมายถึง Satisfaction เป็นองค์ประกอบด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
คณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาในระดับท่ีสูงขึ้นไป 
 K หมายถึง Knowledge-Based Education การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่บนฐานของ
ความรู้ที่เหมาะสม 

4) ระบบการประเมินประสิทธิผล โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามโครงสร้าง
การบริหารและใช้มาตรฐานการจัดการศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เป็นเครื่องมือในการประเมินเพ่ือ
นำไปสู่การปรับปรุงผลการดำเนินการสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
 
 
 
3. การรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 

การรวบรวมผลการดำเนินงาน โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้อง 
รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
ความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ
ของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 
  1. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้  
โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม นั้นๆ 
  2. สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม เป็น 2 ระยะ คือ 
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   2.1 ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม   
   2.2 ระยะที่ 2 เดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 
  3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชน  
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
   3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
   3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
   3.3 ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                                                                                   คำสั่งโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
                                                                                          ที ่291 / 2564 

     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
…………………………………………….. 

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญ ในการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การศึกษาของโรงเรียน 
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบริหารงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน
สตรีสิริเกศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
 1.1 นายภูมิภัทร  มาลี    ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 1.2 นายเทพปทาน  สีแก้ว   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน 
                                                                            งบประมาณและแผนงาน 
 1.3 นายนิธิศ  สายเชื้อ    รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 1.4 นายปกิรนัน  นามจันทรา  รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.5 นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย     รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
 2.1 นายเทพปทาน  สีแก้ว   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน  ประธานกรรมการ 
         งบประมาณและแผนงาน     
 2.2 นางโสภา พิเชฐโสภณ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ       รองประธานกรรมการ 
         และแผนงาน หัวหน้างานแผนงาน 
 2.3 นายนพพร  ศรปัญญา  เจ้าหน้าที่งานแผนงาน  กรรมการ 
 2.4 นายภูเบศ  เศรษฐบุตร          เจ้าหน้าที่งานแผนงาน     กรรมการ     
 2.5 นางสาววีระยา  บุญพามา  เจ้าหน้าที่งานแผนงาน     กรรมการ     
 2.6 นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร     เจ้าหน้าที่งานแผนงาน    กรรมการ        
 2.7 นางจินต์ภาณี  จัตุชัย           เจ้าหน้าที่งานแผนงาน              กรรมการและเลขานุการ                                           
 2.8 นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวัง  เจ้าหน้าที่งานแผนงาน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.9 นางสาวปัทมาพร  ทิศลี  เจ้าหน้าที่งานแผนงาน                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. วางแผน ดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

  2. รวบรวมแผน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

/3. ตรวจสอบแผน... 
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  3. ตรวจสอบแผน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ  
  ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2565 - 2568      

   4. กำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรในแผนปฏิบัติการ 
        ประจำปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพบังเกิดผลต่อการดำเนินงาน 

       5. เก็บรวบรวมและสรุปผลการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

3. คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน 
 3.1 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   3.1.1 นายทศวัฒน์  โพธิ์ชัย     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ      ประธานกรรมการ 
   3.1.2 นายศักดิช์าย  เกษร     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ         รองประธานกรรมการ 
   3.1.3 นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน    แผนงานงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      กรรมการ 
   3.1.4 นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่ง    แผนงานงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้      กรรมการ 
   3.1.5 นายนพพร  ศรปัญญา     แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      กรรมการ 
   3.1.6 นางสาวปวีณ์ธิดา  สังวงั    แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      กรรมการ 
   3.1.7 นางสาวอรุณี  สงัขรัตน์    แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     กรรมการ 
                และเทคโนโลยี  
   3.1.8 นายอรรถพล  ศรีเลิศ     แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา      กรรมการ 
                ศาสนา และวัฒนธรรม             
   3.1.9 นายพีรกานต์  หมวดแก้ว             แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   กรรมการ 
   3.1.10 นายสุทธิกุล  กอกหวาน     แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                    กรรมการ 
   3.1.11 นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่    แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      กรรมการ 
   3.1.12 นางสาวสถิดาภรณ์  ขันคำ   แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       กรรมการ
   3.1.13 นายธีรศักดิ์  ชูแก้ว     แผนงานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        กรรมการ 
   3.1.14 นางสาวลลิตา  สายแก้ว    แผนงานงานทะเบียนวัดผลและประเมินผล      กรรมการ 
            แผนงานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
            และแผนงานงานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์พระราชา 
   3.1.15 นางสาวดารณี วัฒนปราณี   แผนงานทะเบียนนักเรียน      กรรมการ 
   3.1.16 นางณัฐรดา  สาลี     แผนงานงานนิเทศการศึกษา          กรรมการ 
   3.1.17 นางสาวธิดารัตน์  คำแพง   แผนงานงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี     กรรมการ 
   3.1.18 นางวิรงรอง  วิเศษ     แผนงานงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 
   3.1.19 นางสาวทิพยรัตน์  กาประสิทธิ์  แผนงานงานแนะแนว       กรรมการ 
   3.1.20 นางสาววิภาพร  ชิณะแขว   แผนงานงานโรงเรียนมาตรฐานสากล     กรรมการ 
   3.1.21 นางผัสนี  พานพรหม     แผนงานงานโรงเรียนวิธีพุทธ      กรรมการ 
            และโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  
 
 
 
 
   
               /3.1.22 นางประภา... 
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  3.1.22 นางประภา  สมสุข     แผนงานงานสะเต็มศึกษาและแผนงาน     กรรมการ 
                                                           ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
            เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (SMTE)
  3.1.23 นางสุพัตรา  ไชยโชติ     แผนงานงานศูนย์อบรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ    กรรมการ  
            สอวน. คณิตศาสตร์ 
  3.1.24 นางสาวรสสุคนธ์  น้อยพรหม   แผนงานห้องเรียนพิเศษตามโครงการ       กรรมการ
            จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
            กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP)   
  3.1.25 นางสาววีระยา  บุญพามา    แผนงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
            คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
            ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (วคทส.) 
  3.1.26 นางปิยลดา  หารไชย     แผนงานห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ญี่ปุ่น     กรรมการ 
  3.1.27 นางสาวกตัญญุตา รมิหนองอ่าง  แผนงานห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์    กรรมการ 
        3.1.28 นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร    แผนงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  กรรมการ 
               (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
            แผนงานศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
  3.1.29 นางสาวกนกพร  แฝงพงศ์    แผนงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
            แผนงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 3.2 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
  3.2.1 นายเทพปทาน  สีแก้ว     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน                     ประธานกรรมการ 
          งบประมาณและแผนงาน 

   3.2.2 นางโสภา พิเชฐโสภณ     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ        รองประธานกรรมการ 
                 และแผนงานหัวหน้างานแผนงาน 
   3.2.3 นางสาวชลล์ลฤลล์  เนียมจิตร   แผนงานงานธุรการ        กรรมการ 
   3.2.4 นางพวงเพรช โพธิ์ชัย     แผนงานงานการเงินและบัญชี      กรรมการ 
   3.2.5 นายสุรชัย  ดอกแก้ว     แผนงานงานพัสดุและสินทรัพย์       กรรมการ 
   3.2.6 นายนพพร  ศรปัญญา     แผนงานงานแผนงานและงบประมาณ     กรรมการ
   3.2.7 นางสาวสุภัทรา  ชูสาย     แผนงานงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ     กรรมการ 
           ภายในสถานศึกษา 
   3.2.8 นางสาวปิยมาภรณ์  ไหลหลั่ง   แผนงานงานสารสนเทศโรงเรียน      กรรมการ 
          3.2.9 นางวิราวรรณ  ยกพล     แผนงานงานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา      กรรมการ 
   3.2.10 นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร         แผนงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ       กรรมการและเลขานุการ 
            และแผนงาน   
 
 
 
 
 
              /3.3 คณะอนุกรรมการ... 
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 3.3 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3.3.1 นายปกิรนัน  นามจันทรา        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          ประธานกรรมการ 
   3.3.2 นายประจักษ์  พันธสีมา    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                รองประธานกรรมการ 
   3.3.3 นายเอกรัตน์ ลับโกษา     แผนงานงานคณะสี       กรรมการ 
               แผนงงานงานโรงเรียนสุจริต 
   3.3.4 นางปิยาพร  พรหมทา      แผนงานงานส่งเสริมประชาธิปไตย      กรรมการ 
   3.3.5 นายประดิษฐ์  ส่งสุข     แผนงานงานส่งเสริมพัฒนาความประพฤติ     กรรมการ 
                และระเบียบวินัย 
     3.3.6 นางนิตยา  วิเศษสังข์     แผนงานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม     กรรมการ 
   3.3.7 นางสาวสุภาพร  หอมเนียม   แผนงานงานระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน   กรรมการ 
   3.3.8 นายสำเริง บุญตา     แผนงานงานสถานศึกษาสีขาว      กรรมการ 
   3.3.9 นางสุกัญญา โลนุสิทธิ์     แผนงานงานประกันอุบัติเหตุ      กรรมการ 
   3.3.10 นางกิตติยา  ส่งสุข     แผนงานงานอัตรากำลัง สรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง กรรมการ 
           แผนงานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          3.3.11 นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ           แผนงานงานประเมินวิทยฐานะ การมาปฏิบัติหน้าที่     กรรมการ 

                                                     และการลา 
         3.3.12 นางประสพสุข  ระยับศรี        แผนงานงานวินัยและส่งเสริมวินัย  กรรมการ     

                                            คุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากร 
  3.3.13 นางสาวพิชญาภา  สีนามะ     แผนงานงานจัดระบบทะเบียนประวัติ   กรรมการ

    และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          3.3.14 นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่    แผนงานงานมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  กรรมการ 
        เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ     
          3.3.15 นางสาวยุวดี  คุณสม     แผนงานงานพัฒนาข้าราชการครู  กรรมการ
        และบุคลากรทางการศึกษา  
          3.3.16 นางนิษฐารัศมิ ์ ปัญญาสิทธิ์   แผนงานงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ          
       3.3.17 นางกชพร  รัตนธนากาญจน์   แผนงานระดับชั้น         กรรมการและเลขานุการ 
            แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               /3.4 คณะอนุกรรมการ 
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   3.4 คณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   3.4.1 นายนิธิศ  สายเชื้อ     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป    ประธานกรรมการ 
   3.4.2 นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม   หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป           รองประธานกรรมการ 
               หัวหน้างานงานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
   3.4.3 นายกิตติชัย  อุทุม     แผนงานงานยานพาหนะ    กรรมการ 
   3.4.4 นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์  แผนงานงานอาคารสถานที่      กรรมการ 
   3.4.5 นางวณิชยา  รัฐอุบล     แผนงานงานประชาสัมพันธ์      กรรมการ
   3.4.6 นางมุสิกมาศ  อาษาศรี    แผนงานงานอนามัยโรงเรียน      กรรมการ 
   3.4.7 นางพิสุทธิ์ศรี  ธนทองคำเหลือ  แผนงานงานห้องสมุด      กรรมการ 

  3.4.8 นางกนกอร  ณิชกุล      แผนงานงานสหกรณ์เพ่ือการศึกษา    กรรมการ 
           และแผนงานงานสวัสดิการและกองทุน     
  3.4.9 นายไพรนคร  ชิณะแขว     แผนงานงานโสตทัศนศึกษา     กรรมการ 
  3.4.10 นางสาวเพ็ญประภา บญุพิพัฒมงคล   แผนงานงานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  กรรมการ 
  3.4.11 นางกุลมณี  ดอกแก้ว      แผนงานงานโภชนาการและศูนย์อาหาร    กรรมการ 
  3.4.12 นางสุกัญญา  ทีงาม      แผนงานงานศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  กรรมการ 
  3.4.13 นางวรลักษณ์  สายเชื้อ     แผนงานงานธนาคารโรงเรียน     กรรมการ 
  3.4.14 นายภูเบศ  เศรษฐบุตร     แผนงานงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  กรรมการ 

         3.4.15 นางดวงศิริ  สุขประเสริฐ    แผนงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป        กรรมการและเลขานุการ
  
มีหน้าที่ 1. ศึกษา ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ของโรงเรียนจากแผนพัฒนา  
    คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2568 

  2. จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ ที่รับผิดชอบ 
  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2568 
  3. พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม/งานของกลุ่มบริหารงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ 
      ที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ 2565 

 4. กำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรใน 
  แผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ  
  บังเกิดผลต่อการดำเนินงาน 

 5. เป็นคณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผน /  
      โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /ขอให้ผู้ที่ได้รับ... 
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   ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานให้รายงานให้โรงเรียนทราบเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 

    สั่ง ณ วันที่ 18 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  
 
      
 

 
 
 
 
 

(นายภูมิภัทร  มาลี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 



คณะกรรมการงานแผนงาน 
 

       1.  นางโสภา      พิเชฐโสภณ   หัวหน้างานแผนงาน       
       2.  นายนพพร  ศรปัญญา  รองหัวหน้างานแผนงาน 
       3.  นายภูเบศ   เศรษฐบุตร  เจ้าหน้าที่แผนงาน 
       4.  นางสาวปวีณ์ธิดา สังวัง   เจ้าหน้าที่แผนงาน 
       5.  นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร  เจ้าหน้าที่แผนงาน 
       6. นางสาววีระยา             บุญพามา                     เจ้าหน้าที่แผนงาน 
       7.  นางจินต์ภาณี    จัตุชัย   เลขานุการงานแผนงาน 
       8.  นางสาวปัทมาพร ทิศลี    ผู้ช่วยเลขานุการงานแผนงาน 
 



 


